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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan 

penawaran instrumen keuangan jangka panjang dengan kata lain instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa digunakan investor sebagai pilihan 

berinvestasi diantaranya yaitu saham, obligasi, reksadana, instrumen 

derivatif (opsi dan futures). Diantara instrumen pasar modal diatas yang 

paling populer adalah saham (Samsul, 2006). Investor pasar modal perlu 

memiliki sejumlah informasi yang relevan tentang kinerja keuangan 

perusahaan, manajemen perusahaan, kondisi ekonomi dan informasi 

relevan yang lainnya untuk menilai saham secara akurat (Maskun, 2012). 

Perusahaan memiliki tujuan utama dalam mencapai laba atau 

bagaimana cara perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh, guna 

meningkatkan Harga Saham. Laba adalah refleksi dari keberhasilan dalam 

melaksanakan kegiatan dan operasi perusahaan tersebut. Kegiatan 

perusahaan mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh oleh 

perusahaan. Sebuah Harga Saham yang baik adalah pertumbuhan sesuai 

dengan perkembangan ekonomi. Dengan pertumbuhan yang baik maka 

keuntungan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan dapat 

lebih baik. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menilai Harga 

Saham adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. 
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Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada 

dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan 

tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Dalam 

menganalisis keuangan tentu saja menghitung rasio-rasio keuangan 

disuatu perusahaan serta memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip 

yang mendasari laporan-laporan keuangan yang diturunkan dari laporan 

keuangan tersebut.  

Harga Saham adalah perubahan persentase kenaikan laba yang 

diperoleh perusahaan (Hapsari 2007). Harga Saham yang baik, 

mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik, yang 

pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, karena besarnya 

dividen yang akan dibayar di masa akan datang saat bergantung pada 

kondisi perusahaan. 

Laporan keuangan menurut Harahap (2013) adalah media 

informasi merangkum semua kegiatan perusahaan yang menggambarkan 

informasi tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada saat 

atau periode waktu tertentu. Informasi keuangan sangat penting bagi 

pengguna laporan keuangan dalam kebutuhan mereka yang berbeda untuk 

membuat keputusan ekonomi yang tepat. Untuk mendapatkan informasi 

sesuai dengan tujuan, informasi keuangan pertama harus dianalisis. Dalam 

menganalisis laporan keuangan diperlukan analisis laporan keuangan alat. 

Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam menganalisis keuangan 

laporan adalah dengan menggunakan rasio keuangan tertentu. 
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Rasio keuangan menurut Hery (2015) rasio keuangan merupakan 

suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang 

berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja 

perusahaan. Rasio keuangan tersebut juga terdapat angka yang diperoleh 

dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos 

lainnya yang mempunyai hubugan yang relevan dan signifikan. 

Perbandingan yang dapat dilakukan antara satu pos dengan pos 

lainnya dalam satu laporan keuangan adalah dengan membandingkan 

antara aset lancer terhadap kewajiban lancar (sebagai rasio likuiditas). 

Sedangkan contoh perbandingan yang dapat dilakukan antara pos yang ada 

diantara laporan keuangan adalah dengan membandingkan antar laba 

bersih dengan total aset (sebagai rasio profitabilitas). 

Menurut Mamduh M.Hanafi (2015) rasio likuiditas adalah rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaaan dalam memenuhi kewajiban 

atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas 

merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai berapa 

jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh 

tempo maka perusahaan dikatakan sebagai perusahaan yang likuid. 

Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, perusahaan trsebut 

dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid. Untuk dapat memenuhi 
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kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, perusahaan 

harus memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas yang baik atau aset lancar 

lainnya yang juga dapat dengan segera di konversikan atau diubah menjadi 

kas. 

Perusahaan yang tidak likuid akan kehilangan kepercayaan dari 

pihak luar terutama para kreditur, pemasok dan dari pihak dalam yaitu 

karyawannya. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus memiliki likuiditas 

badan usaha (berhubungan dengan pihak luar) dan likuiditas perusahaan 

(berhubungan dengan pihak dalam perusahaan). Untuk memperbaiki 

likiditas dapat dilakuka dengan cara pemilik menambah modal, menjual 

sebagian harta tetap, utang jangka pendek dijadikan utang jangka panjang, 

dan utang jangka pendek dijadikan modal sendiri. 

Menurut Hery (2015) rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dari aktivitas normal bisnisnya serta menggambarkan kemampuan 

perusahan untuk memperoleh keuntungan dengan memaksimalisasi profit, 

baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang.  

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua 

kemampuan sumberdaya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari 

kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Laba 

yang terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk 

memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan 

pendapatan (revenue) dan mengurangi semua beban (expense) atas 
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pendapatan. Maka dari itu manajemen harus memperluas pangsa pasar 

dengan tingkat harga yang menguntungkan dan menghapus aktivitas yang 

tidak bernilai tambah. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat 

keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi 

perusahaan. 

Jakarta Islamic Index merupakan salah satu pasar modal yang 

dibentuk Bursa Efek Indonesia untuk merespon kebutuhan informasi yang 

berkaitan dengan investasi syariah ada lebih dari 30 saham. Langkah ini 

diambil berkaitan dengan semakin merebaknya pengembangan Ekonomi 

Islam yang berada di tanah air yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. 

Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : ”Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Likuiditas 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah  Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham ? 



6 
 

 
 

2. Apakah Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham ? 

3. Apakah Cash Ratio berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham ? 

4. Apakah Gross Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham ? 

5. Apakah Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham ? 

6. Apakah Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap Harga 

Saham. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Quick Ratio terhadap Harga 

Saham. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Cash Ratio terhadap Harga 

Saham. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Gross Profit Margin terhadap 

Harga Saham. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh Return On Asset terhadap Harga 

Saham. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Return On Equity terhadap 

Harga Saham. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Manajemen 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan 

pengetahuan mengenai kegunaan-kegunaan rasio 

Profitabilitas dan Likuiditas dalam meningkatkan Harga 

Saham di masa yang akan datang. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pada investor maupun calon investor 

untuk meningkatkan Harga Saham di masa yang akan 

datang khususnya pada perusahaan di Jakarta Islamic 

Index. 

2. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperluas pengetahuan tentang Harga Saham dengan 

menggunakan analisa rasio Profitabilitas dan Likuiditas. 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan 

pembanding bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang 

sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang variabel penelitian 

dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai objek penelitian, analisis 

data dan interpretasi hasil penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dan saran pada penelitian ini. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 


