
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan tempat bagi berbagai pihak khususnya perusahaan 

untuk melakukan transaksi jual beli saham dan/atau obligasi dengan tujuan untuk 

tambahan dana atau memperkuat modal perusahaan (Fahmi, 2014:305). Pasar 

modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar 

modal menjalankan dua fungsi utama yaitu: pertama, sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha perusahaan yang didapatkan dari masyarakat pemodal (investor). 

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan 

usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan sebagainya. Kedua, pasar modal 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai instrumen 

keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang 

dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing 

instrumen (Idx.co.id, 2018). 

Diantara seluruh instrumen yang dijual di pasar modal, saham merupakan 

salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut 

dibuktikan dengan meningkatnya jumlah investor pada tahun 2017 sebesar 

25,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Pergerakan harga saham di suatu negara 

dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat bagaimana kebijakan ekonomi di 

negara tersebut (Fahmi, 2014:305). Jika banyak investor berinvestasi di pasar 

saham, maka dapat membuat roda perekonomian negara semakin bagus dan 

meningkat. 
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Diawal tahun 2014, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami 

kenaikan karena adanya isu pemilu yang menyatakan banyaknya masyarakat yang 

mendukung Jokowi dan JK untuk menjadi Presiden. Hal tersebut menyebabkan 

banyaknya aksi beli saham karena banyak program Jokowi yang berkaitan dengan 

pembangunan infrastruktur dan pengembangan kesejahteraan rakyat (Tempo, 

2014). Setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, pembangunan infrastruktur di 

Indonesia dibangun secara besar-besaran seperti pembangunan bendungan, jalan 

baru, jalan tol, unit perumahan, unit rumah susun, dan lainnya. Hal tersebut 

dilakukan untuk menunjang perekonomian negara dan memberikan fasillitas 

kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur 

dalam skala besar tersebut membutuhkan anggaran yang besar pula. World 

Economic Forum juga merilis berita bahwa indeks infrastruktur Indonesia berada 

diurutan 60 pada tahun 2017 atau naik 2 peringkat dibandingkan tahun 2017.  

 

Gambar 1.1: Grafik Anggaran Infrastruktur Indonesia 2015-2017 (dalam triliun) 

Sumber: Liputan6, diolah, (diakses tanggal 7 April 2019) 
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Pada gambar 1.1, dapat dilihat bahwa anggaran pembangunan infrastruktur 

meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut diperlukan karena tanpa adanya 

anggaran pembangunan, program pembangunan yang telah direncanakan dapat 

terhambat. Selain anggaran, dalam membangun infrastruktur tersebut pasti 

dibutuhkan berbagai tenaga ahli yang dapat mengerjakan pembangunan tersebut 

agar berjalan dengan lancar. Berbagai perusahaan konstruksi bangunan juga ikut 

memberikan kontribusi dalam berbagai pembangunan infrastruktur tersebut. 

Gambar 1.2: Grafik Pertumbuhan Sektor Properti dan Real Estate 2014-2017 
Sumber: Yahoo Finance, diolah, (diakses tanggal 10 April 2019) 

Salah satu sektor yang menarik perhatian masyarakat ialah sektor properti 

dan real estate. Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor 

properti dan real estate mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2014 

hingga saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya program Jokowi yang 
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terkait dengan pembangunan infrastruktur. Program tersebut ikut mendongkrak 

harga saham properti dan real estate karena dalam sektor tersebut juga terdapat 

subsektor konstruksi bangunan. 

Subsektor konstruksi bangunan menjadi salah satu subsektor yang memiliki 

kontribusi cukup besar dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. 

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur yang 

menggunakan perusahaan konstruksi swasta dalam negeri dan BUMN. 

Perusahaan Waksita Karya yang memiliki konsesi atas 18 ruas tol di Jawa dan 

Sumatera dan sembilan ruas diantaranya telah beroperasi yaitu Ruas Kanci – 

Pejagan, Ruas pejagan – Pemalang, Ruas Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi 

seksi 2-6, Ruas Bekasi – Cawang – Kampung Melayu seksi 1BC, Ruas Ngawi – 

Kertosono seksi 1-3, Ruas Solo – Ngawi, segmen Kartasura – Sragen, Ruas 

Depok – Antasari seksi 1, Ruas Pemalang – Batang, Ruas Ciawi – Sukabumi seksi 

1, Ruas Batang Semarang seksi 1–5. PTPP (PT. Pembangunan Perumahan, Tbk) 

juga memenangkan tender tiga pembangunan jalan tol yaitu jalan tol ruas Manado 

– Bitung (39km), jalan tol ruas Balikpapan – Samarinda (99km), jalan tol ruas 

Pandaan – Malang (38km). 

Selain kedua perusahaan tersebut, terdapat beberapa kontraktor bangunan 

lain yang mendapat proyek pembangunan infrastruktur yang besar yaitu Wijaya 

Karya. Perusahaan tersebut memenangkan tender pembangunan MRT (Mass 

Rapit Transit) dengan total jalur yang dihasilkan sepanjang 142,3 km. Jalur 

tersebut menghubungkan empat stasiun yaitu Halim, Karawang, Walini, dan 

Tegalluar Bandung. Selain itu masih banyak perusahaan konstruksi lain yang 
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mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur lainnya. Hal tersebut menjadi 

dorongan bagi masyarakat untuk membeli saham perusahaan subsektor tersebut 

karena banyaknya peluang yang dapat membuat perusahaan berkembang sehingga 

memperoleh pengembalian yang besar. 

Gambar 1.3: Grafik Progres Pembangunan Infrastruktur Tahun 2014-2017 
Sumber: databoks, diolah (diakses tanggal 8 April 2019) 

Berdasarkan gambar 1.3, hingga tahun 2017, proyek infrastruktur yang telah 

selesai diestimasikan sebesar 13% (30 proyek dari total 225 proyek yang 

ditargetkan hingga tahun 2019). Pembangunan bendungan memiliki 

perkembangan yang paling maju dengan tingkat persentase sebesar 49,2% dan 

disusul dengan pembangunan bandara sebesar 33,3%, dan pembangunan 

infrastruktur listrik sebesar 31%. Sedangkan diurutan keempat, dari 1.000km 
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49,2

32,2

31

26,8

18,3

15

0 10 20 30 40 50 60

Bendungan

Bandara

Listrik

Jalan Tol

Pelabuhan

Jalan Kereta

Persen (%)



6 
 

pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas utama pemerintah dengan 

tujuan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat meningkat. 

Menurut IDX, apabila permintaan para investor semakin meningkat, maka 

harga saham juga meningkat dan begitu pula sebaliknya. Perubahan harga saham 

dalam merespon perubahan kondisi perekonomian yang terjadi antara satu 

perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda meskipun perusahaan tersebut 

bergerak dalam industri yang sama. Peningkatan harga saham dapat membuat 

investor memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja perusahaan dalam 

mengelola usahanya untuk menghasilkan laba yang lebih baik. Dengan demikian, 

jumlah investasi yang akan ditanamkan oleh investor akan meningkat karena 

harga saham merupakan salah satu faktor yang mencerminkan keadaan dan juga 

kinerja perusahaan. Calon investor dapat melihat laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh emiten untuk melakukan penilaian menajemen suatu perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan merupakan informasi pokok yang dibutuhkan oleh 

pihak internal maupun eksternal untuk melihat perkembangan dan keuntungan 

suatu perusahaan dalam periode tertentu.  

Diterbitkannya laporan keuangan juga membuat para investor dapat 

memperoleh atau menghitung data mengenai berbagai rasio yang dapat digunakan 

untuk keputusan investasi yang tepat. Para investor dapat menggunakan dua cara 

anlisis yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Tetapi, untuk para investor 

yang baru memulai investasi biasanya akan menggunakan analisis fundamental 

karena teknik analisis fundamental yang menggunakan rumus penghitungan lebih 

mudah dibandingkan dengan analisis teknikal yang menggunakan grafik. Salah 
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satu analisis rasio fundamental yang biasa digunakan calon investor untuk menilai 

sebuah perusahaan ialah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sering digunakan 

karena rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam 

mengelola aset dan juga kegiatan operasionalnya untuk menghasilkan laba. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang sering menarik perhatian para investor karena 

kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan salah satu hal yang 

penting dalam keputusan investasi dan juga mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Analisis NPM (Net Profit Margin), GPM (Gross Profit Margin), EPS 

(Earning Per Share), ROA (Return On Aseets), dan ROE (Return On Equity) 

merupakan rasio profitabilitas yang biasanya digunakan oleh calon investor atau 

investor untuk memprediksi dan menilai kinerja perusahaan di masa lalu atau 

masa mendatang yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk 

menginvestasikan dana di perusahaan tersebut. Rasio NPM merupakan rasio yang 

menilai marjin laba bersih yang merupakan keuntungan setelah menghitung 

seluruh biaya dan juga pajak penghasilan. Sedangkan rasio GPM merupakan rasio 

yang menilai tingkat efisiensi perusahaan dalam penjualan dan juga efisiensi 

produksi perusahaan. Rasio EPS merupakan rasio yang menilai laba per lembar 

saham yang digunakan untuk menunjukkan berapa jumlah uang yang dihasilkan 

dari satu lembar saham yang beredar. Rasio ROA merupakan rasio yang menilai 

apakah perusahaan sudah efektif dalam menghasilkan laba dari seluruh aktiva 

yang dimilikinya. Rasio ROE merupakan rasio yang menilai apakah perusahaan 

sudah efektif dalam menggunakan modal pemegang saham untuk menghasilkan 

keuntungan.  
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Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indahsafitri, Wahono, 

dan ABS (2018) tentang Pengaruh ROE, NPM, GPM, dan EPS terhadap Harga 

Saham didapatkan hasil bahwa EPS dan NPM memiliki pengaruh signifikan 

positif, ROE tidak berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham dan GPM 

berpengaruh negatif terhadap harga saham. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Egam, Ilat, dan Pangerapan (2017) mendapatkan hasil bahwa EPS berpengaruh 

positif terhadap harga saham, ROA dan ROE tidak memiliki pengaruh terhadap 

harga saham dan NPM berpengaruh negatif terhadap harga saham. Berdasarkan 

ketidaksesuaian hasil penelitian dari penelitian terdahulu tersebut maka penulis 

tertarik untuk mengkaji pengaruh EPS, ROA, ROE, NPM, dan GPM terhadap 

harga saham. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

subsektor konstruksi bangunan periode 2014-2017?  

2. Apakah Gross Profit Margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

subsektor konstruksi bangunan periode 2014-2017?  

3. Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

subsektor konstruksi bangunan periode 2014-2017?  
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4. Apakah Return On Total Asset berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan subsektor konstruksi bangunan periode 2014-2017?  

5. Apakah Return On Equity berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

subsektor konstruksi bangunan periode 2014-2017?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham 

perusahaan subsektor kontruksi bangunan periode 2014-2017. 

2. Untuk menguji pengaruh Gross Profit Margin terhadap harga saham 

perusahaan subsektor kontruksi bangunan periode 2014-2017. 

3. Untuk menguji pengaruh Earning Per Share terhadap harga saham 

perusahaan subsektor konstruksi bangunan periode 2014-2017. 

4. Untuk menguji pengaruh Return On Total Asset terhadap harga saham 

perusahaan subsektor kontruksi bangunan periode 2014-2017. 

5. Untuk menguji pengaruh Return On Equity  terhadap harga saham 

perusahaan subsektor kontruksi bangunan periode 2014-2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, antara lain:  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun 

mahasiswa Program Studi Akuntansi sebagai sumber referensi dalam melakukan 

pengembangan ilmu dan wawasan. Hal ini dikhususkan dapat menambah 

pengetahuan dalam analisis laporan keuangan tentang pengaruh rasio 

profitabilitas yaitu NPM, GPM, EPS, ROA, dan ROE terhadap harga saham. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi manajemen perusahaan 

sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan dan pengambilan strategi untuk 

menghasilkan kinerja dan keuntungan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat berguna bagi calon investor sebagai pedoman dan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi dengan memperhatikan 

analisis fundamental berupa rasio profitabilitas. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan penelitian ini meliputi perusahaan subsektor konstruksi bangunan 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017. Penelitian ini hanya terbatas pada 

variabel berupa NPM, GPM, EPS, ROA, dan ROE sebagai variabel independen 

dan harga saham sebagai variabel dependen.  

 


