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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan 

untuk memenuhi kebutuhan dananya, dengan adanya pasar modal diharapkan 

aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal menjalankan dua 

fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan 

memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang 

mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana 

(investor) dan pihak yang memerlukan dana (perusahaan/emiten). Dengan adanya 

pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan 

dana tersebut dengan harapan dapat memperoleh imbalan sedangkan pihak 

perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa 

harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan sehingga dari kegiatan 

ini baik investor maupun perusahaan akan saling diuntungkan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai 

dengan karakteristik investasi yang dipilih. 
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Instrumen pasar modal itu terbagi atas dua kelompok besar yaitu instrumen 

pemilik (equity) seperti saham dan instrumen utang (obligasi/bond). Perusahaan-

perusahaan dapat menarik dana pinjaman jangka panjang dengan menerbitkan 

obligasi, sedangkan untuk dana equity dengan menerbitkan saham.  

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan selain 

sistem perbankan. Adanya deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk 

pasar modal yang dilakukan pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi 

perusahaan untuk masuk ke pasar modal.  Salah satu faktor utama yang menjadi 

daya tarik investor untuk membeli suatu saham tertentu adalah dengan adanya 

peningkatan harga saham dan nilai pasar di masa yang akan datang. Nilai pasar 

(market value) menurut Jogiyanto (2000:89) adalah harga saham yang terjadi di 

pasar bursa yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Harga pasar 

merupakan harga jual saham sebagai konsekuensi dari posisi tawar antara penjual 

dan pembeli saham sehingga nilai pasar menunjukan fluktuasi dari harga saham. 

Investor tidak begitu saja akan membeli saham perusahaan yang telah Go public 

atau dalam istilah Indonesianya adalah perusahaan terbuka. Mereka akan 

mengumpulkan informasi dan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap 

perusahaan (emiten) salah satunya melalui laporan keuangan. Dari data yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan akan terlihat kondisi keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi mengenai 

kondisi yang terjadi pada perusahaan. Informasi yang terdapat pada laporan 

keuangan berguna bagi pengguna laporan keuangan seperti kreditor, investor, 
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pemerintah, dan perusahaan sendiri dalam pengambilan keputusan. Relevan atau 

tidak relevannya suatu informasi yang terdapat pada laporan keuangan, akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Keputusan yang diambil oleh pengguna laporan 

keuangan perusahaan akan berdampak bagi perusahaan baik pada periode 

sekarang ataupun pada waktu yang akan datang. 

Berdasarkan pendapat Sawir (2005:7), media yang dapat dipakai untuk meneliti 

kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, 

perhitungan laba-rugi, ikhtisar laba yang ditahan, dan laporan posisi keuangan. 

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat 

diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun 

disajikan dalam nilai uang. 

Brigham dan Houston (2009:38) mengemukakan bahwa “Diantara berbagai 

laporan yang diterbitkan perusahaan kepada pemegang saham, laporan tahunan 

(annual report) adalah laporan yang paling penting”. Ada dua jenis informasi 

yang diberikan dalam laporan ini. Pertama, adalah bagian verbal, yang sering kali 

disajikan sebagai surat dari presiden direktur yang menguraikan hasil operasi 

perusahaan selama tahun lalu dan membahas perkembangan baru yang akan 

mempengaruhi operasi perusahaan di masa depan. Kedua, laporan tahunan yang 

menyajikan empat laporan keuangan dasar neraca, laporan laba-rugi, laporan laba 

ditahan, dan laporan arus kas. Laporan- laporan tersebut menyajikan angka-angka 

akuntansi dari operasi dan posisi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan 
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adalah seni untuk mengubah data dari laporan keuangan menjadi informasi yang 

berguna bagi pengambilan keputusan.  

Penelitian yang baik sebaiknya dilakukan pada industri yang tumbuh sesuai 

dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan industri tersebut berada dalam tahap 

pengembangan. Industri yang mampu tumbuh lebih baik dari pertumbuhan 

ekonomi harus diperhatikan karena perusahaan-perusahaan yang beroperasi di 

dalam industri ini memiliki peluang besar untuk memperoleh profitabilitas yang 

tinggi sehingga resiko untuk kepailitanpun semakin besar. (Alam, 2008:4) Untuk 

menghindari perusahaan dalam kepailitan maka perusahaan harus memperoleh 

keuntungan yang maksimal dari dana yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin 

rendah biaya yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Bila semakin tinggi biaya yang digunakan oleh 

perusahaan maka semakin rendah keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut. Untuk itulah maka perusahaan harus memiliki pengelolaan sumber dana 

yang tepat. apabila terjadi kesalahan pengelolaan sumber dana dalam perusahaan 

akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya dalam perusahaan, sehingga 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tidak maksimal. (Rosvita, 2010:3). 

Dengan demikian menganalisis rasio-rasio keuangan yang diperoleh dari laporan 

keuangan akan dapat dipakai oleh investor maupun analis keuangan dalam 

memprediksi keuntungan investasi ataupun nilai pasar suatu saham pada 

perusahaan. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diketahui lebih lanjut 

mengenai rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio manajemen 

aktiva, serta rasio penilaian pasar suatu perusahaan, Sehingga dapat diketahui 
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bagaimana kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. (Mustika, 

2006:2). 

Rasio yang sering digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

informasi keuangan perusahaan adalah Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), Rasio 

Profitabilitas (Profitability Ratio), Rasio Aktivitas (Activity Ratio), dan Rasio 

Solvabilitas (Solvency Ratio). 

Rasio Likuiditas menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan 

yang mampu memenuhi kewajiban tepat pada waktunya apabila perusahaan 

tersebut mempunyai alat pembayaran maupun aktiva lancar yang lebih besar dari 

pada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya jika perusahaan 

tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti 

perusahaan itu dalam keadaan likuid. Rasio likuiditas digunakan untuk 

menganalisa dan menginterprestasikan posisi keuangan jangka pendek, tetapi juga 

sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang 

digunakan dalam perusahaan. (Munawir, 2008: 71). 

Rasio Aktivitas disebut juga Rasio perputaran. Rasio ini menunjukan kemampuan 

serta efisiensi perusahaan di dalam memanfaatkan harta-harta yang dimilikinya. 

Setelah perusahaan menjadi milik publik, kinerja perusahaan (manajemen) harus 

lebih professional yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta efisiensinya 

dalam mengelola asset perusahaan. Dengan meningkatnya kemampuan serta 
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efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan hartanya, maka pihak penanam modal 

tidak akan merasa rugi dalam menanamkan modalnya. 

Rasio Profiabilitas ini disebut juga dengan Rasio Rentabilitas. Rasio ini 

menunjukan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkankeuntungan selama 

periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan 

demikian rentabilitas perusahan dapat diketahui dengan membandingkan antara 

laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal 

perusahaan tersebut. Suatu perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang 

tinggi tentu akan menarik penanam modal untuk ikut berinvestasi didalamnya. 

Rasio Solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini disebut juga Leverage Ratio. Suatu 

perusahaan dikatakan Solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva 

atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya 

apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari pada jumlah hutangnya, 

berarti perusahaan tersebut dalam keadaan Insovable. 

Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena 

analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan 

keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan harus dilakukan secara cermat dan 

terstuktur. Rumusan tentang perhitungan rasio-rasio keuangan dapat kita temukan 

pada berbagai literature keuangan. Berdasarkan informasi dalam laporan 

keuangan, investor akan menentukan posisi tawarnya tentang nilai saham 

perusahaan. Kenaikan harga saham perusahaan mencerminkan market value 
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perusahaan, sehingga keuntungan yang diperoleh berpengaruh terhadap market 

value perusahaan. Rasio keuangan yang dipakai memprediksi Market Value dalam 

penelitian ini adalah rasio profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan likuiditas. 

Rasio profitabilitas diwakili oleh Net Profit Margin, rasio likuiditas diwakili oleh 

Working Capital to Total Assets, rasio solvabilitas/leverage diwakili oleh Debt to 

Equity Ratio, dan rasio aktivitas diwakili oleh Total Assets Turnover. 

Berdasarkan uraian yang di atas, penulis ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh 

rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan terhadap Market Value 

pada perusahaan-perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-

2012. Maka penulis tertarik mengambil judul penelitian” Analisis Pengauh Net 

Profit Margin, Return On Assets, Working Capital to Total Assets, Debt to Equity 

Ratio, dan Total Assets Turnover terhadap Market Value pada perusahaan-

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2012”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Banyaknya emiten yang tercatat di pasar modal memudahkan masyarakat 

(investor) untuk memilih berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi 

mereka. Hanya investasi yang menguntungkan saja yang dapat menarik minat 

investor. Untuk itu investor memerlukan informasi yang dapat membantu mereka 

dalam mengambil keputusan investasi yang dapat diperoleh dengan melakukan 

analisis nilai perusahaan. Permasalahan yang akan dibahas adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh rasio profitabilitas yang diwakili oleh Net Profit 

Margin terhadap market value pada perusahaan-perusahaan barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012? 
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2. Seberapa besar pengaruh rasio likuiditas yang diwakili oleh Working 

Capital to Total Assets pada perusahaan-perusahaan barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012? 

3. Seberapa besar pengaruh rasio solvabilitas yang diwakili oleh Leverage 

Ratio terhadap market value pada perusahaan-perusahaan barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012? 

4. Seberapa besar pengaruh rasio aktivitas yang diwakili oleh Total Assets 

Turnover terhadap market value pada perusahaan-perusahaan barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasanya lebih 

terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 Perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang barang konsumsi yang terdaftar di tahun 2010-2012. 

 Penelitian ini membatasi hanya pada mencari pengaruh secara empiris Net 

Profit Margin Working, Capital to Total Assets, Leverage Ratio, dan Total 

Assets Turnover terhadap Market Value pada industri barang konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. 
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1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membuktikan secara empiris pengaruh Net Profit Margin terhadap market 

value pada perusahaan-perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2012. 

b. Membuktikan secara empiris pengaruh Working Capital to Total Assets 

terhadap market value pada perusahaan-perusahaan barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2012. 

c. Membuktikan secara empiris pengaruh Leverage Ratio terhadap market 

value pada perusahaan-perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2012. 

d. Membuktikan secara empiris pengaruh Total Assets Turnover terhadap 

market value pada perusahaan-perusahaan barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI tahun 2010-2012. 

 Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian ini secara teoritis menghasilkan konsep mengenai 

pengaruh Pengauh Net Profit Margin,  Working Capital to Total Assets, 

Debt to Equity Ratio, dan Total Assets Turnover terhadap Market Value  

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan stimulus kepada peneliti lebih 

lanjut dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 


