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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

            Perusahaan untuk bisa berkembang dalam persaingan yang makin 

ketat tidak hanya membutuhkan strategi manajemen yang baik, tetapi juga 

membutuhkan sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan operasinya. 

Dana yang diperoleh dapat berasal dari dalam perusahaan berupa keuntungan 

operasional ataupun dari luar perusahaan yang berupa pinjaman bank, setoran 

modal, dan penjualan saham. Investasi merupakan suatu komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.  

            Menurut penelitian Rahayu dan Dana (2016), pasar modal mempunyai 

peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara. Pasar modal 

merupakan suatu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dana, 

baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sementara itu, bagi investor, pasar 

modal merupakan wahana untuk menginvestasikan dananya. Salah satu 

bidang investasi yang banyak diminati oleh para investor asing maupun 

dalam negeri di pasar modal adalah bentuk saham perusahaan-perusahaan 

yang go public. 

            Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pengelolaan perusahaan, yaitu jika harga saham suatu perusahaan selalu 

mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa 



2 
 

perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya. Kepercayaan investor atau 

calon investor sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena semakin banyak 

orang yang percaya terhadap perusahaan, maka keinginan untuk berinvestasi 

pada perusahaan semakin kuat. Semakin banyak permintaan terhadap saham 

suatu perusahaan mengakibatkan naiknya harga saham tersebut. Jika harga 

saham yang tinggi dapat dipertahankan, maka kepercayaan investor atau 

calon investor terhadap perusahaan juga semakin tinggi dan hal ini dapat 

menaikkan nilai perusahaan. Sebaliknya, jika harga saham mengalami 

penurunan terus menerus, berarti dapat menurunkan nilai perusahaan di mata 

investor atau calon investor. 

            Sebelum menanamkan modalnya pada saham, investor terlebih dahulu 

melihat kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan suatu hal yang 

sangat penting, karena berpengaruh dan dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui apakah perusahaan mengalami perkembangan atau sebaliknya. 

Kinerja perusahaan yang sudah go public dapat dilihat dari laporan keuangan 

yang dipublikasikan. Informasi laba merupakan sistematika informasi yang 

paling mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai kalangan terutama 

investor. 

            Menurut penelitian Putri (2015), harga saham merupakan suatu 

cerminan terhadap kondisi suatu perusahaan sehingga manajemen selalu 

dituntut untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin terhadap 

peningkatan harga saham. Di sisi yang berbeda, ternyata harga saham yang 

tinggi juga seringkali diminati investor. Hal ini dikarenakan semakin 
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tingginya harga saham akan menciptakan capital gain yang besar pula. 

Capital Gain merupakan selisih antara harga pasar periode sekarang dengan 

periode sebelumnya. Dividend yield maupun capital gain merupakan return 

yang akan diperoleh para investor dalam jangka waktu yang panjang. 

Menurut penelitian Ryan (2016), prinsip para pemegang saham maupun 

investor dalam melakukan penanaman modal adalah menginginkan return 

yang maksimal dalam setiap investasi yang dilakukannya. 

            Rasio-rasio keuangan banyak digunakan oleh para investor sebagai 

dasar pengambilan keputusan berinvestasi. Rasio-rasio keuangan yang ada 

meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio pengelolaan aset, rasio 

pengelolaan utang, dan rasio nilai pasar. Rasio likuiditas digunakan oleh 

manajer untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi kewajiban 

jangka pendek. Likuiditas suatu usaha bisnis didefinisikan sebagai 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. 

Terdapat dua pendekatan mengenai likuiditas perusahaan. Pertama, kita dapat 

melihat aktiva-aktiva perusahaan yang relatif likuid sifatnya dan 

membandingkannya dengan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 

waktu dekat. Kedua, kita dapat melihat dengan cepat apakah aktiva 

perusahaan yang likuid dapat diubah menjadi kas. Rasio likuiditas meliputi 

current ratio, quick ratio, dan cash ratio. 

            Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk mendatangkan laba pada tahun berjalan maupun 

prospeknya di masa yang akan datang. Profitabilitas adalah hasil bersih dari 



4 
 

serangkaian kebijakan dan keputusan. Rasio profitabilitas merupakan 

sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

manajemen aktiva, dan hutang terhadap hasil operasi. Rasio profitabilitas 

meliputi profit margin, return on investment, return on equity, return on 

asset, dan earning per share. 

            Obyek penelitian ini adalah Indeks LQ45 yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia  (BEI) tahun 2014 sampai 2016. Indeks LQ45 tersebut 

merupakan indeks yang berisi 45 perusahaan atau saham terpilih yang 

memiliki likuiditas tinggi sehingga mudah untuk diperdagangkan serta 

terdaftar secara go public di BEI. Riset ini mengacu pada penelitian 

sebelumnya oleh Anik (2017) menggunakan variabel dependen harga saham 

serta variabel independen return on asset, earning per share, return on 

equity, dan price earning ratio. Riset ini merupakan pengembangan dari 

penelitian tersebut dengan menambah satu variabel independen yaitu  current 

ratio. 

            Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH CURRENT RATIO (CR), RETURN 

ON ASSET (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), EARNING PER 

SHARE (EPS), DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP 

HARGA SAHAM (Studi Kasus pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016).” 
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B. Perumusan Masalah  

            Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah current ratio (CR) berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah return on asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham? 

3.  Apakah return on equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham? 

4.  Apakah earning per share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham? 

5.  Apakah  price earning ratio (PER) berpengaruh terhadap harga saham? 

    

C. Tujuan Penelitian 

                   Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji secara empiris tentang current ratio (CR) terhadap harga saham. 

2. Menguji secara empiris tentang pengaruh return on asset (ROA) terhadap 

harga saham. 

3. Menguji secara empiris tentang pengaruh return on equity (ROE) terhadap 

harga saham 

4. Menguji secara empiris tentang pengaruh earning per share (EPS) 

berpengaruh terhadap harga saham. 

5. Menguji secara empiris tentang pengaruh price earning ratio (PER) 

berpengaruh terhadap harga saham. 
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D.  Manfaat Penelitian    

            Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil riset ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan  

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham dari 

suatu perusahaan. 

2. Bagi Instansi Terkait  

Hasil penelitiaan ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai harga 

saham. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil Riset ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang 

rasio keuangan dalam mempengaruhi harga saham serta mampu 

memberikan sumbangan wawasan yang dapat dijadikan referensi  untuk 

penelitia selanjutnya.  

 

E.   Sistematika Penelitian 

            Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi mengenai 

pengertian harga saham, faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan pengembangan 

hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi, sampel, 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian 

instrumen, serta teknik analisis data.  

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.  

 Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, dan 

pembahasan atas hasil analisis data.  

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang 

dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


