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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di 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 

dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut, kebutuhan dan informasi 

yang relevan dalam pengambilan keputusan investasi dipasar modal juga 

semakin meningkat.  

Situmorang (2008) mendefinisikan bahwa secara teoritis pasar modal 

sebagai perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik 

bentuk modal sendiri (stock) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan 

oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. 

 Fungsi utama dalam pasar modal yaitu untuk sarana dalam pembentukan 

modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan perusahaan atau emiten (Badan 

Uasaha Pemerintah). Seperti pada umumnya pasar modal dilakukan oleh 

berbagai lembaga-lembaga yang ada antara lain perdagangan sekuritas atau 

disebut Bursa Efek Indonesia yang didalamnya terdapt berbagi lembaga 

seperti lembaga keuangan lain sebagainya yang kegiatannya terkait anatara 

satu dengan yang lain.  

  Brigham dan Daves (2002) menyatakan bahawa tujuan pemilik perusahaan 

atau para pemegang saham atas investasi mereka adalah menciptakan harga 
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saham bagi para pemegang saham. Tentu tujuan para pemilik modal atau 

pemilik perusahaan dalam berinvestasi yaitu untuk menciptakan harga 

setinggi-tingginya dan mampu menjualnya kembali kepada pemegang saham.  

Menurut Fred dan Copeland (1999: 166) saham merupakan tanda 

penyertaan atau kepemlilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. 

Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemiliknya dari suatu perusahaan yang menerbitkan 

kertas (saham) tersebut. 

Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan 

mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak 

diminati oleh para investor. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga 

saham adalah kemampuan perusahan membayar deviden.  

 Untuk memastikan apakah investasinya memberikan tingkat 

pengembalian yang diharapkan, maka calon investor terlebih dahulu mencari 

informasi keuangan. Mengartikan laporan keuangan adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

bermanfaat kepada investor, kreditor, dan pemakai lainnya baik yang 

sekarang maupun yang potensial dalam pembuatan investasi, kredit, dan 

keputusan sejenis yang rasional. Tujuan kedua adalah menyediakan informasi 

untuk membantu investor, krditor, dan pemakaian lainnya baik yang sekarang 



 
 

3 

 

maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu, ketidakpastian dalam 

penerimaan kas dari dividen dang bunga di masa yang akan datang. Tujuan 

kedua laporan keuangan tersebut mengandung makna bahwa investor 

mengingikan informasi tentang hasil dan risiko atas investasi yang dilakukan. 

Informasi fundamental adalah informasi yang berhubungan dengan kondisi 

perusahaan yang umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang 

merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan. Ada lima aspek keuangan 

yang penting dianalisis, yakni likuiditas (liquidity), aktivitas atau aktiva 

(activity or asset), utang (debt) atau solvabilitas (solvability) atau leverage, 

profitabilitas (profitability), dan nilai pasar (market value) (Mardiyanto, 2009: 

54). Rasio-rasio keuangan tersebut digunakan untuk menjelaskan kekuatan 

dan kelemahan memprediksi harga saham di pasar modal. 

Analisis fundamental yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi Rasio 

Likuiditas yang diwakili olen Current Ratio, Rasio Profitabilitas yang 

diwakili oleh Return On Equity, Return On Assets dan , Rasio Solvabilitas 

yang diwakili oleh Debt To Total Asset Ratio dan Debt To Equity Ratio. 

Dari latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik mencoba 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh CR, ROE, ROA, DAR, 

Dan DER Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing 

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014”. 
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B. Rumusan masalah  

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Rasio Likuiditas (CR) terhadap harga saham pada 

perusahan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-

2014? 

2. Bagaimana pengaruh Rasio Profitabilitas (ROE, ROA) terhadap harga saham 

pada perusahan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2014? 

3. Bagaimana pengaruh Rasio Solvabilitas (DAR, DER) terhadap harga saham 

pada perusahan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2014? 

4. Bagaimana pengaruh Rasio Likuiditas (CR), Rasio Profitabilitas (ROE, 

ROA) dan Rasio Solvabilitas (DAR, DER) secara simultan terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui Rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio 

solvabilitas secara simultan terhadap harga saham perusahaan manufaktur 

yang listing di BEI tahun 2011-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang telah dikemukakan penelitian ini diharapakan 

memperoleh manfaat sebagai berikut: 
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1. Bagi Investor 

Bagi investor penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengembalian keputusan invstasi. 

2. Bagi Manajemen 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan 

terutama dalam rangka memaksimumkan kinerja perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah literature 

mengenai faktor yang mempengaruhi harga saham. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika skripsi ditulis dalam penelitian ini agar pembahasan lebih urut 

dan teratur. Sistematika skripsi terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Materi bab pendahuluan sebagian besar menyempurnakan usulan 

penelitian yang berisi latar belakang masalah, permasalah masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka menguraikan teori yang mendasar tentang 

pembahasan secara terperinci yang memuat antara lai: pengertian 

pasar modal, pengertian harga saham, pengertian laporan 
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keuangan, pengertian analisis rasio keuangan, pengertian rasio 

likuiditas, pengertian rasio profitabilitas, pengertian rasio 

sholvabilitas, pengertian dari variable likuiditas (CR), pengertian 

rasio profitabilitas (ROE, ROA), pengertian rasio solvabilitas 

(DAR, DER). berikutnya setelah tinjauan pustaka teori dalam bab 

ini mempelajar  penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotsis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian berisis tentang pengembangan metodologi 

yang terdiri dari desain penelitian,  populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari bab ini berisi hasil serta pembahasan analisis rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, rasio solvabilitas yang digunakan untuk 

memprediksi pengaruhnya terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari pembahsan skripsi, keterbatas 

masalah, dan saran-saran yang perlu disampaikan penelitian 

selanjutnya maupun bagi subyek penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


