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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal yang ada di 

Indonesia. Peranan Bursa Efek Indonesia (BEI) sangat penting diantaranya 

bagi masyarakat sebagai sarana untuk berinvestasi dan bagi perusahaan go 

public sebagai sarana mendapat tambahan modal dengan menerbitkan saham 

sebagai tanda kepemilikannya. Daya tarik saham bagi investor salah satunya 

terletak pada harga saham. 

Harga saham yang berlaku di bursa efek adalah suatu harga yang 

selalu mengalami fluktuasi atau berubah-ubah sewaktu-waktu bisa naik 

maupun turun. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan 

dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaaan. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat 

dikendalikan oleh manajemen perusahaan. 

Salah satu sektor usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 

sektor farmasi. Sektor farmasi memiliki peran dalam reformasi dibidang 
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kesehatan. Dalam permasalahan kesehatan yang terjadi pada umumnya sangat 

berkaitan dengan ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Banyak perusahaan farmasi sebagai penghasil obat-obatan berdiri di 

Indonesia, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan nasional. Pada tahun 

2014 di indonesia terdapat 206 perusahaan pelaku industri farmasi yang mana 

33 perusahaan diantaranya merupakan Penanam Modal Asing (PMA) 

(bisnis.com, 2014). Sedangkan perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia adalah 10 perusahaan. 

Indonesia dapat menjadi pasar farmasi yang paling menjanjikan 

dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ada beberapa faktor yang 

menjadi driver pertumbuhan industri farmasi yang ada di Indonesia yaitu 

jumlah penduduk Indonesia yang besar, kesadaran masyarakat yang semakin 

tinggi akan kesehatan, tingkat perekonomian masyarakat yang terus 

meningkat, dan akses kesehatan yang meningkat seiring implementasi BPJS 

kesehatan. 

Regulasi selalu menjadi faktor pasti yang berdampak pada lanskap 

bisnis sebuah industri. Hal yang sama terjadi ketika pemerintah Indonesia 

memberlakukan regulasi terkait jaminan sosial, yakni Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). Khusus BPJS kesehatan, pengaruh regulasi ini kental 

dirasakan oleh para pelaku bisnis farmasi. Dengan berlakunya regulasi 

tersebut, maka produksi obat-obatan oleh industri farmasi akan meningkat 
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karena bertambahnya konsumen yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) yang merupakan produk dari BPJS. 

Persaingan bisnis semakin ketat dalam industri farmasi setelah 

diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dimana setiap 

perusahaan akan berlomba untuk meningkatkan produksi obat-obatan, 

terutama obat generik seiring peningkatan permintaan dengan adanya program 

JKN. Perusahaan-perusahaan sektor industri farmasi melakukan 

pengembangan usaha untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat.  

Pendanaan menjadi salah satu faktor penting untuk menghadapi 

persaingan. Pendanaan diperlukan untuk membangun dan menjamin 

kelangsungan perusahaan. Sumber pendanaan dapat berasal dari internal dan 

eksternal perusahaan. Sumber dana internal diperoleh dari laba ditahan 

(retained earning) dan depresiasi, sedangkan sumber dana eksternal diperoleh 

dari modal saham (equity) dan pinjaman atau hutang. 

Modal saham merupakan investasi yang didapatkan dari investor yang 

membeli saham di pasar modal. Investor memilih membeli investasi saham 

dengan pertimbangan tingkat pengembalian atas dana yang mereka 

investasikan dalam bentuk dividen ataupun selisih dari harga beli dengan 

harga jual (capital gain).  

Sebelum melakukan keputusan untuk investasi, investor dihadapkan 

pada keinginan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal dari 

nilai investasi, dan tingkat resiko yang dihadapi. Sebelum melakukan jual beli 
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saham, pada umumnya para investor akan melakukan analisis sekuritas untuk 

mengetahui apakah saham yang akan dibeli dapat memberikan keuntungan 

bagi mereka atau justru akan memberikan kerugian. Terdapat tiga pendekatan 

untuk menganalisis harga saham dan memilih saham, yaitu analisis teknikal, 

analisis fundamental dan analisis informasional. Dalam penelitian ini penulis 

bermaksud untuk menggunakan pendekatan analisis fundamental sebagai alat 

analisis saham. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fundamental untuk 

memprediksi harga saham, karena dengan pendekatan fundamental dianggap 

dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan 

yang berdampak pada laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Jika suatu 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik maka akan dapat 

menghasilkan laba yang besar. Dengan laba yang besar maka pembagian 

dividen kepada pemegang saham akan besar juga. Tingginya dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham akan berpengaruh pada harga saham di 

pasar saham. 

Kamaruddin (2004: 81) analisis fundamental adalah suatu pendekatan 

untuk menghitung nilai intrinstik saham biasa (common stock) dengan 

menggunakan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan 

menjadi bahan pokok untuk menentukan investasi dalam bentuk saham 

melalui analisis fundamental. Setiap perusahaan yang sudah go public akan 

mempublikasikan laporan keuangan setiap periode untuk memberikan 
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informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manager, 

pemerintah, investor dan lain sebagainya. Bagi investor laporan keuangan 

tersebut sangat penting untuk menganalisis saham yang akan dibeli dengan 

pendekatan fundamental. Dengan demikian maka para investor dapat 

memprediksi saham yang bisa memberikan keuntungan. Untuk dapat 

memperoleh gambaran perkembangan finansial perusahaan perlu mengadakan 

analisis atau interpretasi terhadap data keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan, dimana data tersebut dapat tercermin dari laporan keuangan. 

Ukuran yang sering digunakan dalam analisis fundamental adalah 

rasio keuangan. Dalam laporan keuangan sebuah perusahaan akan terdapat 

rasio-rasio yang akan menjadi pertimbangan para investor untuk berinvestasi. 

Rasio keuangan tersebut adalah likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas 

dan nilai pasar. Analisis rasio keuangan perusahaan digunakan karena 

dianggap dapat memberikan gambaran terhadap kinerja perusahaan. 

Current ratio (CR) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek, karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditur 

jangka pendek dapat dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang 

tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo hutang (Sawir, 2005: 8). 

Ini berarti, semakin tinggi tingkat current ratio maka akan berpengaruh baik 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dan sebaliknya. Dalam penelitian ini 

current ratio dipilih karena tingkat likuiditas perusahaan sangat diperhatikan 
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oleh para investor, likuiditas perusahaan dalam jangka pendek yang tinggi 

akan memberikan keyakinan kepada investor terhadap kemampuan 

perusahaan untuk membayarkan dividen.  

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio hutang terhadap modal. 

Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana 

semakin tinggi rasio ini menggambarkan gejala yang kurang baik bagi 

perusahaan. Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar 

kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk 

dividen yang diterima karena kewajibannya untuk membayar hutang lebih 

diutamakan daripada pembagian dividen (Sartono, 2001). Debt to equity ratio 

mewakili solvabilitas digunakan untuk mengukur tingkat leverage yang 

menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Semakin besar jumlah hutang yang digunakan untuk struktur 

modal perusahaan, maka akan semakin besar jumlah kewajibannya. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti 

aktiva, modal atau penjualan (Sudana, 2009: 25). Jika kondisi perusahaan 

dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan di masa 

mendatang maka banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk 

membeli saham perusahaan, tentu saja mendorong harga saham naik menjadi 

lebih tinggi. Pengukuran rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

Return On Equity Ratio (ROE). Return On Equity Ratio (ROE) merupakan 
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rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dengan 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total modal sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

3. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis adalah 

untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

dan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham pada perusahaan Farmasi 

yang terdaftar dalam BEI tahun 2013-2015. 



8 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berkepentingan terhadap harga saham di pasar modal yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan calon investor memberikan tambahan informasi tentang 

pengaruh faktor-faktor fundamental yaitu  Current Ratio (CR), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham 

Perusahaan Farmasi di BEI dalam periode 2013-2015 dalam menaksir 

harga saham.  

2. Bagi perusahaan memberikan tambahan masukan dalam kebijakan yang 

menyangkut Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan 

Return On Equity (ROE) terhadap harga saham Perusahaan Farmasi di 

BEI dalam periode 2013-2015 sehingga investor akan membeli saham 

perusahaan tersebut.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, memberikan wawasan lebih luas dan lebih 

mendalam mengenai pasar modal dan sumber referensi data dalam 

melakukan penelitian selanjutnya terutama penelitian yang terkait faktor-

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 : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Materi bab pendahuluan sebagian besar menyempurnakan usulan 

penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab tinjauan pustaka menguraikan teori yang mendasar tentang 

pembahasan secara terperinci yang memuat antara lain: pengertian 

pasar modal, harga saham, CR, DER, ROE, penelitian terdahulu, 

hipotesis dan kerangka pemikiran.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab metode penelitian berisi tentang pengembangan metodologi yang 

terdiri dari jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, dan metode analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab analisis data perusahaan menguraikan tentang gambaran obyek 

penelitian antara lain gambaran umum perusahaan seperti: Deskripsi 

objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan serangkaian pembahasan skripsi 

serta saran-saran yang perlu disampaikan.  


