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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Awalnya  pasar  modal  di  Indonesia  belum  menunjukkan  peran  yang  

penting  bagi perekonomian  Indonesia.  Hal  ini  terjadi  karena  masih  

rendahnya  minat  masyarakat  untuk melakukan  investasi  di  pasar  modal  dan  

masih  minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang pasar modal serta masih 

sedikitnya emiten yang terdaftar di bursa. Namun dengan semakin meningkatnya  

pengetahuan  masyarakat  mengenai  investasi  dan  munculnya  kebijakan 

pemerintah  tentang  investasi,  perkembangan  yang  mengesankan  mulai  

muncul  menurut Fahmi (2012). 

Pasar  Modal  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  

dari periode ke periode, hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah saham 

yang ditransaksikan  dan  kian  tingginya  volume  perdagangan  saham.  Sejalan  

denganperkembangan yang pesat tersebut, kebutuhan akan informasi yang relevan 

dalam pengambilan keputusan  investasi di  pasar  modal  juga  semakin  

meningkat. Pasar Modal  merupakan  Indikator  kemajuan  perekonomian  suatu  

negara  serta menunjang ekonomi negara yang bersangkutan (Robert Ang 1997, 

dalam Savitri, 2012). 

Seiring  dengan  berkembangnya  pasar  modal  di  Indonesia,  tentu  

berkembang  pula perusahaan-perusahaan  yang  listing  di  pasar  modal  tersebut, 

diantaranya yaitu perusahaan pertambangan dan pertanian. Sektor pertambangan 

merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena 
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perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi 

pertumbuhan perekonomian suatu negara.Sifat dan karakteristik industri 

pertambangan berbeda dengan industri lainnya.Salah satunya industri 

pertambangan memerlukan biaya investasi yang sangat besar, berjangka panjang, 

sarat risiko, dan adanya ketidakpastian yang tinggi, menjadikan masalah 

pendanaan sebagai isu utama terkait dengan pengembangan 

perusahaan.Perusahaan pertambangan membutuhkan modal yang sangat besar 

dalam mengeksplorasi sumber daya alam dalam mengembangkan 

pertambangan.Untuk itu, perusahaan pertambangan banyak masuk ke pasar modal 

untuk menyerap investasi dan untuk memperkuat posisi keuangannya. 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam 

pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia 

bekerja sebagai petani.Namun produktivitas pertanian masihjauh dari 

harapan.Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah 

sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan 

hasilnya.Mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam 

pengolahan lahan pertanian. 

Salah satu yang memberi kontribusi terhadap perekonomian Indonesia 

adalah subsektor perkebunan. Saat ini komoditi perkebunan yang berkembang 

adalah karet, kelapa sawit, kelapa, pinang, kopi, dan sagu. Diantara produk-

produk tersebut yang paling dominan adalah kelapa sawit dan karet. 

Pengembangan subsektor perkebunan ini memberikan kontribusi yang cukup 

besar pada pembangunan nasional ini berarti meningkatnya kesejahteraan hidup 
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petani dan masyarakat pedesaan yang pada giliranya akan menigkatkan taraf 

hidup sebagian masyarakat Indonesia dan juga pada akhirnya akan meningkatkan 

pendapatan nasional secara keseluruhan(www.infosawit.com). 

Pada tahun 2015 telah menjadi tahun buruk bagi sektor pertambangan. Ini 

terlihat dari beberapa rekor baru yang dibukukan oleh 40 perusahaan 

pertambangan terbesar di dunia. Jock O’Callaghan, Global Mining leader di PwC 

mengatakan tidak diragukan, tahun 2015 merupakan tahun penuh tantangan bagi 

sektor pertambangan. Penurunan harga komoditas sebesar 25% dibandingkan 

tahun sebelumnya.Ini yang mendorong perusahaan pertambangan harus berupaya 

keras meningkatkan produktivitas, beberapa di antaranya berjuang untuk bertahan, 

diikuti dengan pelepasan aset atau penutupan usaha. Kondisi yang demikian 

kemudian berimbas pada perusahaan tambang Indonesia.Perusahaan tambang 

Indonesia dalam masa-masa ini selain berjuang mengatasi masalah lemahnya 

harga komoditi juga menurunnya permintaan dari Tiongkok dan Negara 

berkembang lainnya. Hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan atas kinerja 

keuangan perusahaan pertambangan di Indonesia. 

Selama kurun waktu 2015-2016 pertumbuhan ekonomi global 

diproyeksikan melambat. Tanda-tanda perlambatan pertumbuhan ekonomi global 

sudah tergambarkan dalam harga komoditas energi yang cenderung menurun 

sejak kuartal ke tiga 2014. Harga komoditas tambang dan energi pada periode 

yang sama berada pada tren yang juga menurun. Kinerja sektor pengguna 

komoditas tambang (energi dan non energi), yang cenderung menurun berdampak 

tidak hanya pada harganya, tetapi juga pada prospek investasi sektor tambang dan 

http://www.infosawit.com/
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energi.Sejumlah lembaga rating memberikan peringkat yang lebih rendah kepada 

sektor tambang dan energi dibandingkan dengan sektor yang lainnya.Akibatnya, 

biaya investasi perusahaan tambang dan energi terutama yang bersumber dari 

utang menjadi lebih mahal (www.koran-sindo.com/news). 

Pada sektor pertanian, Bank Indonesia dalam laporan November 2016 

menyatakan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus 

mengalami pelambatan. Pada 2014 pertumbuhan sektor tersebut masih 4,24 

persen dan menurun menjadi 4,02 persen di 2015. Pada 2016 terjadi pelambatan 

pertumbuhan yang tajam di seluruh triwulan (I hingga III) jika dibandingkan 

2015. Pada triwulan I pertumbuhan menurun dari 4,01 menjadi 1,77 persen, 

triwulan II dari 6,86 menjadi 3,35 persen, dan triwulan III dari 3,34 menjadi 2,81 

persen. Ekspor komoditas pertanian pada Januari hingga Oktober 2016 menurun 

cukup tajam dari 3,1 miliar dollar AS di 2015 menjadi 2,7 miliar dollar AS atau 

penurunan sebesar 13,8 persen. Nilai ekspor kelapa sawit, karet dan teh terus 

menurun dari tahun 2014 hingga 2016(www.pressreader.com/indonesia/kompas). 

Tahun 2015, profit emiten perkebunan sulit tumbuh lantaran harga crude 

palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah menurun.Kinerja emiten CPO melorot 

tahun 2015. PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) hanya mencetak 

pendapatan Rp 4,18 triliun, turun 11,36% ketimbang tahun 2014. Laba bersihnya 

turun 33,9% menjadi Rp 623,3 miliar. Margin laba LSIP anjlok dari 19,3% 

menjadi 14,9%. Penjualan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) turun 8% 

menjadi Rp 13,84 triliun pada periode yang sama. Laba bersih SIMP juga anjlok 

hingga 69% menjadi Rp 264 miliar.William Surya Wijaya, Analis Asjaya 

http://www.koran-sindo.com/news
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20161231/281595240200062


5 

 

Indosurya Securities, mengatakan, perlambatan ekonomi dunia menekan 

permintaan pada tahun 2015(http://investasi.kontan.co.id).Fenomena tersebut 

menjadi alasan mengapa peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan dan 

sektor pertanian sebagai objek penelitian. 

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan saham dengan indikator volume 

perdagangan saham, nilai dan kapitalisasi pasar pada sektor pertambangan dan 

penggalian. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Saham Sektor Pertambangan dan Penggalian 

 

Tahun 

Volume 

Perdagangan 

(Juta Saham) 

Nilai 

(Miliar Rupiah) 

Market Kapitalisasi 

(Miliar Rupiah) 

2007 121.919 295.761 365.621 

2008 127.217 431.619 116.457 

2009 335.377 386.063 284.225 

2010 295.661 317.349 509.628 

2011 301.906 302.650 415.767 

2012 209.649 147.246 321.167 

2013 185.805 105.594 259.362 

2014 161.672 101.826 255.126 

2015 164.698 71.249 161.495 

Sumber: BEI 2007 – 2015 (diolah),repository.sb.ipb.ac.id 

 

Gambar 1.1 memperlihatkan pergerakan harga saham pada sektor 

pertambangan, pertanian dan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama jangka waktu 2005-2015. 

  

http://investasi.kontan.co.id/news/sektor-perkebunan-masih-temaram
http://repository.sb.ipb.ac.id/2802/5/E54-05-Wahyuni-Pendahuluan.pdf
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Gambar 1.1 

Indeks Harga Saham Sektoral di BEI 

Sumber : BEI 2005 – 2015 (diolah), repository.sb.ipb.ac.id 

Dalam perdagangan saham, harga saham dapat mengalami perubahan  dari 

waktu ke waktu.  Ada  saatnya  harga  saham  itu  mengalami  peningkatan  

(bullish),  namun  ada  saatnya harga  saham  itu  juga  mengalami  penurunan  

(bearish).  Oleh  sebab  itu  sebelum  investor memutuskan  untuk  melakukan  

investasi,  ada  baiknya  investor  tersebut  melakukan  analisisyang  dapat  

memberikan  gambaran  tentang  return  yang  akan  diterima  di  masa  depan. 

Beberapa  alternatif  analisis  tersebut  diantaranya  adalah  analisis  fundamental  

dan  analisis teknikal. 

Return dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan 

perusahaan. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang berupa 

return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return 

realisasi merupakan return yang telah terjadi  yang  dihitung  berdasarkan  data  

historis  dan  digunakan  sebagai  salah  satu  alat pengukur  kinerja  perusahaan.  

http://repository.sb.ipb.ac.id/2802/5/E54-05-Wahyuni-Pendahuluan.pdf
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Sedangkan  return  ekspektasimerupakan  return  yang diharapkan  oleh  investor  

di  masa  mendatang.  Return  realisasi  sangat  diperlukan  karena digunakan  

sebagai  salah  satu  pengukur  kinerja  perusahaan.  Salah  satu  faktor  yang  

dapat mempengaruhi return suatu investasi adalah faktor fundamental perusahaan 

seperti kualitas dan  reputasi  manajemennya,  struktur  permodalannya,  struktur  

hutang  perusahaan  dan sebagainya. 

Rasio-rasio yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi rasio 

profitabilitas, dan rasio pasar.Rasio profitabilitas yang berfungsi dan sering 

digunakan untuk memprediksi harga saham atau returnsaham adalah Return On 

Asset (ROA), Net Profit Margin(NPM) dan Earning Per Share(EPS).Return On 

Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

JikaReturn On Asset (ROA) semakin meningkat, maka kinerja perusahaan juga 

semakin membaik, karena tingkat kembalian semakin meningkat (Hardiningsih 

et.al., 2002).ReturnOn Asset (ROA) merupakan rasio yang terpenting di antara 

rasio profitabilitas yang ada untuk memprediksi returnsaham (Ang 1997, dalam 

Putri, 2012). 

Net Profit Margin(NPM) merupakan perbandingan antara pendapatan bersih 

dengan pendapatan operasi.NPM ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian 

keuntungan bersihterhadap penjualan bersihnya.Menurut Ang (1997) semakin 

besar nilai NPM berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan yang berarti 

semakin besar tingkat kembalian keuntungan bersih.Earning Per Share(EPS) atau 

laba per lembar saham juga merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 
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digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui tingkat profitabilitas sebuah 

perusahaan. Earning Per Share(EPS) diperoleh dari laba yang tersedia bagi 

pemegang saham dibagi dengan jumlah rata-rata saham yang beredar. 

Rasio selanjutnya adalah rasio pasar. Salah satu jenis rasio pasar yang sering 

dikaitkan dengan returnsaham adalahPrice to Book Value(PBV), yang merupakan 

rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya. Semakin tinggi nilai PBV, maka 

semakin tinggi pula perusahaan itu dinilai oleh investor dibandingkan dengan 

dana yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut (Ang 1997, dalam Putri, 2012). 

Dengan demikian kenaikan nilai PBV akan berpengaruh positif terhadap harga 

saham. Dengan kenaikan harga saham, maka returnsahampun diharapkan dapat 

meningkat. 

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh 

faktor-faktor fundamental perusahaan terhadap Return Saham, namun belum 

menunjukan hasil yang konsisten. Hasil penelitian Savitri (2012) yang menguji 

pengaruh ROA, NPM, EPS dan PER terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor food and beverages menunjukkan hasil bahwa ROA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return  saham.  Sedangkan  menurut  Sunarto 

(2001)  ROA  berpengaruh  signifikan  terhadap return saham.Penelitian yang 

dilakukan oleh Christanty (2009) yang menunjukan bahwa EPS berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return  saham.  Sedangkan  pada  penelitian  yang  

dilakukan  oleh  Susilowati  dan  Turyanto (2011) EPS berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan.   
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Berdasarkan kesenjangan-kesenjangan dari hasil penelitian tedahulu peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian yang sama dan untuk mengetahui sampai 

sejauh mana pengaruh faktor fundamental tersebut di dapat mempengaruhi return 

saham serta untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten dari penelitian 

sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Desi Susanti yang 

menggunakan variabel ROA, NPM, EPS, Price to Book Valuedan Return Saham 

terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel yang sama tetapi untuk 

objek penelitian peneliti menggunakan objek yang berbeda yaitu perusahaan 

pertambangan dan pertanian yang terdaftar di BEI dan dengan menambahkan 

periode pengamatan yaitu tahun 2013-2016. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

RETURN ON ASSET, NET PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE DAN 

PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN DAN SEKTOR 

PERTANIAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013 – 2016”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.   Apakah Return On Assets berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor pertambangan dibandingkan dengan perusahaan sektor 

pertanian?  
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2.   Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor pertambangan dibandingkan dengan perusahaan sektor 

pertanian?  

3.   Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor pertambangan dibandingkan dengan perusahaan  

sektor pertanian?  

4.   Apakah Price to Book Value berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor pertambangan dibandingkan dengan perusahaan sektor 

pertanian? 

5.  Apakah Return On Asset, Net Profit Margin, Earning Per Share dan 

Price to Book Value berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor pertambangan dibandingkan dengan perusahaan 

sektor pertanian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Return on Asset terhadap Return 

Saham pada perusahaan sektor pertambangan dibandingkan dengan 

perusahaan sektor pertanian. 

2. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Net Profit Margin terhadap 

Return Saham pada perusahaan sektor pertambangan dibandingkan 

dengan perusahaan sektor pertanian. 
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3. Mengetahui dan menganalisa pengaruhEarning Per Share terhadap 

Return Saham pada perusahaan sektor pertambangan dibandingkan 

dengan perusahaan sektor pertanian. 

4. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Price to Book Value 

terhadapReturn Saham pada perusahaan sektor pertambangan 

dibandingkan dengan perusahaan sektor pertanian. 

5. Mengetahui dan menganalisa pengaruh Return On Asset, Net Profit 

Margin, Earning Per Share dan Price to Book Valuesecara simultan 

terhadap ReturnSaham pada perusahaan sektor pertambangan 

dibandingkan dengan perusahaan sektor pertanian. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi : 

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini 

terutama yang berkaitan dengan saham. 

2. Praktisi/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

memberikan pemahaman kepada perusahaan secara mendalam mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi return saham. 

3. Para investor, penelitian ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap 

saham  yang diperjualbelikan  di  bursa  melalui  variabel-variabel  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini sehingga para investor dapat memilih 

pilihan investasi yang dinilai paling tepat. 
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4. Masyarakat,  penelitian  ini  bisa  digunakan  sebagai  alat  analisis  untuk  

mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada 

informasi laporan keuangan. 

5. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan atau 

referensi  perluasanpenelitian selanjutnya bagi peneliti dimasa datang 

yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan 

pembahasan dalam penelitian ini.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas tentang telaah pustaka yang diawali 

dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian 

diantaranya tentang Pasar Modal, Return Saham, Return On 

Asset, Net Profit Margin, Earning Per Share dan Price to 

book Value, teori dalam islam, penelitian terdahulu,hipotesis 

penelitian dan kerangka pemikiran. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta analisis 

data dan pembahasannya. 

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan penutup penelitian yang 

berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan 

peneliti untuk peneliti selanjutnya. 


