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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan industri dari tahun ke tahun di berbagai negara mengalami 

kenaikan dan penurunan secara dinamis. Salah satu negara yang terkena dampak 

dari perkembangan industri adalah Negara Indonesia. Perusahaan – perusahaan di 

Indonesia diharapkan dapat mengembangkan modal yang dimiliki, sehingga dapat 

digunakan untuk kepentingan perusahaan secara maksimal. Modal dalam sebuah 

perusahaan dapat bersumber dari dalam maupun dari luar perusahaan. Pendanaan 

dari dalam perusahaan, umumnya menggunakan modal dari perusahaan itu sendiri 

dan laba ditahan perusahaan. Sedangkan pendanaan dari luar perusahaan dapat 

bersumber dari  kegiatan investasi, kreditur berupa utang, pembiayaan atau 

penerbitan surat – surat utang, maupun pendanaan dari pasar sekunder berupa 

penjualan saham dari suatu perusahaan. Salah satu pendanaan perusahaan yang 

menyumbang tambahan dana dengan jumlah besar bersumber dari kegiatan 

investasi yang dilakukan oleh sejumlah investor (Hermawanti, Putri, 2014). 

 Salah satu investasi yang sedang diminati oleh para investor saat ini adalah 

melakukan investasi di pasar modal. Perusahaan – perusahaan mulai menarik 

perhatian para investor untuk berinvestasi melalui jual beli saham di pasar modal. 

Pasar modal menjadi sebuah industri yang bergerak sangat dinamis (Hermawanti, 

Putri, 2014). Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk bertemunya 

penjual dan pembeli berbagai intrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen  
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derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan 

bagi perusahaan maupun institusi lain seperti pemerintah, dan sebagai sarana bagi 

kegiatan berinvestasi (Watung, Ilat, MANAJMEN, Sam, & Manado, 2015). 

Menurut Kasmir (2012 : 184), menyatakan bahwa pasar modal secara umum adalah 

suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 

dalam rangka memperoleh modal. 

 Go Public adalah suatu perusahaan yang memutuskan untuk menjual 

sahamnya atau berbagai instrumen keuangan jangka panjang lainnya kepada public 

dan siap untuk dinilai oleh public secara terbuka. Semakin banyak perusahaan yang 

melakukan IPO (Initial Public Offering) atau biasa disebut go public, akan 

mengundang para investor untuk melakukan jual beli di pasar saham (Watung et 

al., 2015). Keputusan investor dalam berinvestasi di pasar saham mempengaruhi 

dalam menentukan tren pasar, yang kemudian mempengaruhi perekonomian 

(Kengatharan, 2014).  

 Investor memiliki tujuan dalam melakukan investasi di pasar modal yaitu 

dengan memperoleh  atau mengharapkan adanya capital gain maupun adanya 

dividen. Dividen merupakan bagian laba bersih perusahaan kepada pemegang 

saham atau investor, sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh 

para investor selisih antara harga beli dan harga jual di pasar modal (harga jual > 

harga beli) (Purba & Dana, 2015).  Dalam melakukan investasi tentu saja adanya 

kondisi, dimana tidak luput dengan adanya resiko yang dihadapi para investor. 

Investor mempertimbangkan dalam melakukan keputusan investasinya melalui 
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harga saham perusahaan, karena harga saham merupakan cerminan dari kondisi 

perusahaan secara umum. Sebelum melakukan pembelian saham, para investor 

melakukan penelitian terhadap kondisi internal perusahaan termasuk kinerja 

perusahaan dan nilai buku saham agar tidak salah memilih. Secara umum, ada 

banyak teknik analisis dalam melakukan penilaian investasi tetapi dalam penelitian 

ini menggunakan analisis rasio keuangan (Hermawanti, Putri, 2014). 

 Sehubungan dengan investasi pada pasar modal, pemerintah Indonesia 

beranggapan bahwa pasar modal memliki peran dalam mendukung percepatan 

dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal 

menggalang pergerakan instrumen dana jangka panjang dari investor (masyarakat) 

yang kemudian disalurkan pada sektor – sektor yang produktif dengan harapan 

sektor tersebut dapat berkembang dan menghasilkan beberapa lapangan pekerjaan 

untuk masyarakat Indonesia.(Purba & Dana, 2015). 

 Harga saham selalu bergerak fluktuatif yang dipengaruhi oleh penawaran 

dan permintaan, harga saham akan naik apabila terjadi kelebihan dalam permintaan 

sedangkan akan turun apabila terjadi kelebihan dalam penawaran. Investor atau 

calon investor menilai bahwa harga saham yang selalu mengalami kenaikan di pasar 

maka mereka berasumsi bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam mengelola 

usahanya. Namun apabila harga saham naik secara terus menerus belum tentu baik, 

karena mungkin ada masalah portofolio dan menyebabkan harga saham tidak 

marketable. Harga saham yang mahal kurang diminati oleh investor karena 

kemampuan investor dalam membeli saham tinggi itu terbatas. Harga saham yang 

baik, yaitu harga saham yang bergerak secara fluktuatif (Purba & Dana, 2015).  
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 Salah satu hal yang menjadi fokus pertimbangan para investor adalah harga 

saham, karena harga saham mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam 

manajemen pengelolaan. Sebelum melakukan investasi, perlu mengetahui saham – 

saham mana yang dapat memberikan keuntungan paling optimal bagi dana yang 

akan diinvestasikan (Hutapea, Saerang, & Tulung, 2017). Darmaji dan Fakhrudin 

(2006: 5) “Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas”. Semakin 

baik kinerja perusahaan dalam manajemen pengelolaan maka akan semakin tinggi 

return  yang akan diperoleh oleh investor. 

 Earning per Share (EPS). Eakins (2005) mengatakan bahwa rasio laba per 

saham melaporkan laba bersih per saham. Rasio ini membantu investor atau calon 

investor dalam menyesuaikan untuk tambahan dalam permasalahan saham ketika 

menilai perusahaan dari waktu ke waktu (Tamuntuan, 2015). EPS menggambarkan 

jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa dan prospek 

earnings perusahaan di masa depan. Secara teori semakin tinggi EPS, harga saham 

cenderung naik. EPS yang meningkat akan mendorong investor untuk menambah 

modal yang akan di investasikan di perusahaan tersebut, sehingga permintaan 

terhadap saham tersebut meningkat yang mengakibatkan harga saham juga 

meningkat. Current Ratio (CR) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek 

menggunakan aktiva lancarnya. Aktiva lancar biasanya terdiri dari : kas, surat 

berharga, piutang, dan persediaan. Hutang lancar terdiri dari hutang dagang, wesel 
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bayar jangka pendek, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, pajak yang 

belum dibayar dan biaya – biaya yang belum dibayar.  

Current Ratio  yang rendah menyebabkan terjadi penurunan harga pasar 

dari harga saham yang bersangkutan. Sebaliknya Current Ratio terlalu tinggi juga 

belum tentu baik, karena pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukkan banyak 

dana perusahaan yang menganggur yang akhirnya dapat mengurangi keuntungan 

perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2010: 149) berpendapat bahwa: 

“Pengertian Return on Equity adalah menjelaskan bahwa “pengembalian atas 

ekuitas biasa yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham 

biasa”. Return on Equity  (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh 

pemegang saham, bagi saham biasa maupun saham preferen. Semakin tinggi nilai 

ROE, tentunya akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan yang bersangkutan karena perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang 

baik dan akibatnya harga saham pun akan ikut tinggi (Rahmadewi & Abundanti, 

2018). 

Industri otomotif dan komponen merupakan salah satu industri yang 

berperan dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Industri ini memiliki mata 

rantai yang lengkap, mulai dari pembuatan komponen, produksi dan perakitan 

kendaraan, jaringan distribusi dan penjualan hingga layanan purna jual. 

Berkembangnya industri otomotif dan komponen memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi penerimaan negara. Perkembangan industri otomotif nasional 
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serta potensi pasarnya yang besar dapat menarik berbagai investor untuk 

mengembangkan investasinya. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Analisis Pengaruh Current Ratio, Return On Equity, 

Earning Per Share Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sub 

Sektor Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar di BEI Periode 2014 -2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, makan dalam penelitian ini 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017? 

2. Bagaimana pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017? 

3. Bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah : 



7 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai Current Ratio, Return on Equity dan Earning 

per Share terhadap harga saham. Serta sebagai referensi bagi penelitian – 

penelitian yang serupa di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi manajemen perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para 

manajer dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan sebagai tujuan 

utama perusahaan. 

b. Bagi investor 
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Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi investor dalam 

mengambil keputusan dalam berinvestasi di suatu perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan, 

pengetahuan dan referensi penulisan karya ilmiah mengenai current ratio, 

return on equity dan earning per share. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat mengetahui isi penulisan ini , maka secara singkat akan disusun 

dalam 5 bab, terdiri dari : 

Bab satu yaitu pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab dua yaitu landasan teori mengenai rasio likuiditas (current ratio) dan 

rasio profitabilitas (return on equity dan earning per share), keterkaitan antara 

variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

Bab tiga yaitu jenis data yang digunakan, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab empat yaitu analisis dan pembahasan penulis terhadap hasil penelitian, 

pengujian hasil penelitian yang memuat tentang current ratio, return on equity 

dan earning per share terhadap harga saham. 

Bab lima yaitu penutup menjelasakan tentang simpulan, saran dan 

keterbatasan. 

 


