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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesian Stock Exchange (IDX) 

merupakan pasar modal yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia 

memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, 

yang merupakan salah satu alternatif penanaman modal. Bagi perusahaan, 

BEI membantu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara 

go public yaitu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan 

oleh emiten (perusahaan yang go public) kepada masyarakat berdasarkan tata 

cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya (Basir 

& Fakhrudin, 2005: 28). 

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

hutang ataupun modal sendiri. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di 

pasar modal antara lain saham, obligasi, waran, right, obligasi konversi, dan 

berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call), (Basir & 

Fakhrudin, 2005: 5). 

Untuk menentukan saham perusahaan mana yang akan dibeli dan 

kapan harus melakukan transaki jual/beli saham, investor perlu melakukan 

analis sekuritas. Ada tiga pendekatan untuk menganalisis dan memilih saham, 

yaitu analisis fundamental, analisis teknikal, dan analisis informasional. 

Analisis fundamental mendasarkan pola pikir perilaku harga saham 
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ditentukan oleh perubahan-perubahan variasi perilaku variabel dasar kinerja 

perusahaan (Husnan, 2001: 315). Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai 

usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor 

tertarik untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga 

saham. Sebaliknya apabila terdapat berita buruk mengenai kinerja perusahaan 

maka akan menyebabkan penurunan harga saham pada perusahaan tersebut. 

Untuk memastikan kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi baik atau buruk 

dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

Hanafi (2002: 303) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

salah satu sumber informasi penting untuk pengambilan keputusan investor. 

Husnan, dkk (2002: 291) mengamati reaksi pasar terhadap pengumuman 

laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman 

laporan keuangan mempunyai dampak terhadap pasar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa investor memperhatikan laporan keuangan. Agar 

laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat untuk memprediksi harga 

saham, maka salah satunya dapat dilakukan analisis rasio keuangan (Husnan 

dan Pudjiastuti, 2006: 81). 

Rasio keuangan merupakan suatu angka yang menunjukkan hubungan 

antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Rasio ini 

akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang 

baik atau buruknya posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka-

angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan 

sebagai standart (Munawir, 2001: 64). 
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Berdasarkan alat analisis rasio keuangan, para pemegang saham 

cenderung menjual sahamnya jika rasio keuangan perusahaan tersebut buruk. 

Sebaliknya jika rasio keuangan perusahaan tersebut baik, maka pemengang 

saham akan mempertahankannya. Demikian juga dengan calon investor jika 

rasio keuangan perusahaan buruk, maka mereka cenderung untuk tidak 

menginvestasikan modalnya, begitu juga sebaliknya jika rasio keuangan 

perusahaan baik, maka para calon investor akan menginvestasikan. Besar 

kecilnya rasio dapat dijadikan indikator seberapa besar laba yang diperoleh 

perusahaan (Hanafi dan Halim, 2005). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peranan Rasio Keuangan 

sangat penting terhadap Harga Saham untuk menarik investor menanamkan 

modalnya pada perusahaan yang bersangkutan. Maka penulis tertarik untuk 

menulis skripsi dengan judul, “ANALISIS PENGARUH RASIO 

KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Quick Ratio (QR) berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah Nett Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Quick Ratio (QR) terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh Nett Profit Margin (NPM) terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai wacana dalam ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan 

dengan pasar modal. 

b. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi dan kajian 

dalam penelitian. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham pada 

perusahaan manufaktur di BEI berdasarkan rasio keuangan. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat 

fundamental di masa yang akan datang. 
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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 dan 

hipotesis yang akan diuji. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang jenis penelitian, 

kerangka pemikiran, definisi operasional variabel, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai analisis data dan interpretasi 

hasil penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran pada penelitian ini. 

 


