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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, 

baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal dapat juga 

diartikan sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. 

Investasi adalah suatu komitmen penetapan dana pada satu atau beberapa 

obyek investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa 

mendatang. Semakin maju dan berkembangnya suatu peradaban 

masyarakat, maka objek-objek investasi dalam hal jenis maupun 

kecanggihan semakin berkembang. Sehingga dibutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan tertentu agar aktivitas investasi tersebut mencapai tujuan yang 

diharapkan (Darmadji dan Fakhruddin, 2006:111). 

Salah satu alternatif investasi yang diminati oleh para investor adalah 

investasi dalam bentuk saham. Saham (stock atau share) adalah tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas (Darmadji dan Fakhruddin, 2006:6). Saham dikenal 

memiliki karakteristik high risk high return, artinya saham merupakan jenis 

investasi yang cukup berisiko tinggi meskipun menjanjikan keuntungan 

yang relatif besar. Hal ini disebabkan investasi saham di pasar modal sangat 

peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan di luar 
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negeri maupun di dalam negeri, perubahan politik, ekonomi, dan moneter. 

Perubahan tersebut dapat berdampak positif yang berarti naiknya harga 

saham atau berdampak negatif yang berarti turunnya harga saham. 

Dalam berinvestasi seorang investor memerlukan informasi tentang 

perusahaan mana yang dapat memberikan keuntungan dikemudian hari. 

Analisis investasi saham merupakan hal yang mendasar untuk diketahui 

para pemodal, mengingat tanpa analisis yang baik dan rasional para 

pemodal akan mengalami kerugian. Keputusan membeli saham terjadi bila 

nilai perkiraan suatu saham diatas harga pasar. Sebaliknya keputusan 

menjual saham terjadi bila nilai perkiraan suatu saham dibawah harga pasar 

(Sunariyah, 2000:154). 

Menurut Halim (2005)  terdapat dua model analisis terhadap harga 

saham yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Model analisis 

fundamental merupakan model analisis harga saham yang paling sering 

digunakan. Untuk dapat melakukan analisis fundamental ini maka 

diperlukan laporan keuangan emiten yang menunjukan kinerja perusahaan 

tersebut. Sedangkan analisis teknikal digunakan untuk memprediksi harga 

saham berdasarkan data masa lalu dari perusahaan itu sendiri. Asumsi dari 

analisis ini adalah bahwa pola fluktuasi harga saham masa lalu akan 

terulang kembali di masa depan. Variabel-variabel tersebut akan 

membentuk kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham 

perusahaan sehingga harga saham perusahaan akan mengalami berbagai 

kemungkinan kenaikan maupun penurunan harga. 
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Teknik analisis fundamental dapat dilakukan dengan menggunakan 

suatu alat ukur, yaitu rasio keuangan. Analisis rasio keuangan didasarkan 

pada data keuangan dan kondisi perusahaan di masa lalu, namun dapat 

menilai kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Rasio keuangan 

secara umum terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan 

adalah current ratio untuk mengukur likuiditas, debt to equity ratio untuk 

mengukur solvabilitas dan earnings per share untuk mengukur 

profitabilitas. 

Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Selanjutnya berkaitan 

dengan masalah likuiditas ini perusahaan dikatakan mampu memenuhi 

kewajiban keuangan tepat pada waktunya, berarti perusahaan dalam 

keadaan liquid. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk 

menginterprestasikan posisi keuangan jangka pendek. Rasio ini mengukur 

seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya. Current ratio merupakan rasio yang bertujuan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Semakin tinggi current ratio suatu perusahaan berarti semakin 

kecil resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Akibatnya resiko yang ditanggung perusahaan juga semakin 

kecil (Ang, 1997). Dengan semakin kecilnya resiko yang ditanggung 

perusahaan maka diharapkan akan meningkatkan minat para investor untuk 
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berinvestasi dalam perusahaan tersebut, sehingga investor lebih menyukai 

current ratio yang tinggi dibandingkan current ratio yang rendah. 

Rasio solvabilitas digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya 

apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan. Suatu perusahaan yang solvable 

berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang 

cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Debt to equity ratio 

(DER), yang merupakan kelompok rasio solvabilitas juga menjadi salah satu 

variabel dalam penelitian ini. Nilai DER ditunjukkan dengan total debts 

yang dibagi dengan nilai total shareholders equity. Semakin tinggi DER, 

menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibanding dengan total 

modal sendiri. Hal ini menunjukkan semakin besar ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) sehingga tingkat resiko 

perusahaan semakin besar, serta membawa dampak pada menurunnya harga 

saham di bursa. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur laporan keuangan yang 

dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan rasio profitabilitas ini 

kreditur dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan perusahaan 

yang akan diberikan kredit pada waktu yang akan datang. Earnings per 

share (EPS) adalah rasio antara laba bersih setelah pajak dengan jumlah 

lembar saham yang beredar (Darmadji dan Fakhuddin, 2006:195). 
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Penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya, 

penelitian yang dilakukan oleh Meythi, dkk (2011) mengatakan bahwa 

secara parsial, likuiditas yang diukur dengan current ratio dan profitabilitas 

yang diukur dengan earnings per share tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dan Turyanto (2009) tentang 

reaksi signal rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas terhadap return saham 

perusahaan, hasilnya menunjukkan bahwa DER terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham, sedangkan EPS, NPM, ROA, dan 

ROE tidak berpengaruh terhadap return  saham perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2006 sampai dengan 2008. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budialim (2013) tentang pengaruh 

kinerja keuangan dan risiko terhadap return saham perusahaan sektor 

consumer goods di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011, hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan variabel CR, DER, 

ROA, ROE, EPS, BVPS, dan Beta berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham. Sedangkan secara parsial, variabel CR, DER, ROA, ROE, 

EPS, BVPS, dan Beta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

return saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Stella (2009), dengan judul pengaruh 

price earnings ratio (PER), debt to equity ratio (DER), return on asset 

(ROA) dan price to book value (PBV) terhadap harga pasar saham. Hasil 
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penelitiannya membuktikan bahwa PER dan ROA berpengaruh positif 

signifikan terhadap harga pasar saham, sedangkan DER dan PBV 

berpengaruh negatif terhadap harga pasar saham. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Meythi, dkk (2011), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terdapat pada variabel dan periode penelitian. Dalam penelitian Meythi, dkk 

(2011) variabel yang digunakan yaitu current ratio (CR), earnings per share 

(EPS), dan harga saham sedangkan dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan yaitu current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), earnings per 

share (EPS), dan harga saham. Tahun penelitian  yang digunakan dalam 

penelitian Meythi, dkk adalah tahun 2007, sedangkan penelitian ini tahun 

penelitian yang digunakan adalah tahun 2012-2014.  

Penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan bukti empiris 

apakah variabel current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), dan earnings 

per share (EPS) mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham 

sehingga diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh investor sebagai 

dasar pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

Dari uraian tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian ini dengan 

judul “Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Dan Profitabilitas Terhadap 

Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Apakah current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), dan earnings per 

share (EPS) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur? 

2. Apakah current ratio (CR) berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur? 

3. Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur? 

4. Apakah earnings per share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari penelitian yang tidak akurat, maka penelitian ini 

memiliki batasan-batasan penelitian, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. 

2. Menerbitkan laporan tahunan lengkap terkait dengan variabel-variabel 

yang digunakan selama tahun 2012-2014.  

3. Rasio-rasio keuangan yang akan digunakan adalah: 

a. Rasio likuiditas : current ratio 

b. Rasio solvabilitas : debt to equity ratio 

c. Ratio profitabilitas : earnings per share 
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4. Peneliti menggunakan closing price sebagai data harga saham. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh current ratio (CR), debt to equity ratio (DER) 

dan earnings per share (EPS) secara bersama-sama terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur. 

2. Menganalisis pengaruh current ratio (CR) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur. 

3. Menganalisis pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur. 

4. Menganalisis pengaruh earnings per share (EPS) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi, 

yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini, 

serta menambah sumber pustaka yang telah ada. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan, yaitu digunakan sebagai masukan atau dasar untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari rasio 

keuangan. Rasio keuangan yang baik menunjukkan prospek bagus 

bagi perusahaan, sehingga dimungkinkan dapat menambah modal 

untuk pengembangan usaha perusahaan serta sebagai bahan informasi 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

laporan keuangan terhadap harga saham yang diperdagangkan di pasar 

modal, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai 

salah satu alat untuk memilih atau menentukan pada bidang 

perusahaan mana yang mempunyai rasio keuangan yang baik, serta 

meramalkan harga-harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia sehingga akan mengurangi resiko kerugian dan 

menghasilkan return saham yang baik. 
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