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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagian 

negara. Negara modern bahkan menjadikan kegiatan pasar modal sebagai tolak 2 

ukur kinerja yang dicapai. Dewasa ini pasar modal Indonesia berkembang sangat 

pesat kemajuan yang dicapai oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) semakin 

mengukuhkan posisi pasar modal sebagai alternatif pembiayaan investasi 

menguntungkan disamping cara konvesional (Kredit Perbankan). 

Bursa efek memiliki peranan penting dalam menyampaikan berbagai 

informasi mengenai kinerja perusahaan. Berbagai informasi tersebut digunakan 

oleh para pelaku pasar modal sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, 

juga digunaakan oleh para investor untuk melakukan penilaian terhadap 

perusahaan. 

Harga saham yang dikemukakan oleh Hartono (2016:188) adalah sebagai 

berikut Harga Saham adalah harga saham yang terjadi dipasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar, yang secara dasar ditentukan oleh 

pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal. Harga saham akan terbetuk dari adanya transaksi 

dipasar modal yang ditentukan oleh permintaaan dan penawaran saham dengan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Harga saham yang berlaku dibursa efek adalah suatu harga yang selalu 

mengalami fluktuasi atau berubah – ubah sewaktu waktu bisa naik maupun bisa 
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turun. Investor harus pandai – pandai dalam menganalisis harga saham karena jika 

salah, maka investor akan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Untuk itu 

investor tidak boleh hanya berfokus kepada laba bersih saja, tetapi juga harus 

dilakukan analisis terhadap laporan keuangan emiten, karena tidak hanya laba 

bersih saja yang mempengaruhi saham tetapi ada faktor – faktor lain salah satu 

diantaranya adalah Current Ratio (CR), Return On Investment (ROI), Debt to 

Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV) dan Earning Per Share (EPS). 

Current ratio merupakan  perbandingan  antara  aktiva  lancar  dan  

kewajiban  lancar  dan merupakan  ukuran  yang  paling  umum  digunakan  untuk  

mengetahui  kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Semakin  besar current ratio yang  dimiliki  perusahaan  dapat  meningkatkan 

harga  saham karena  menunjukkan  besarnya  kemampuan  perusahaan  dalam  

memenuhi  kebutuhan operasional,  dan  sebaliknya  jika current ratio perusahaan  

rendah  maka  perusahaan  tidak dapat meningkatkan harga saham. 

Profitabilitas sebagai indikator dalam kinerja keuangan suatu perusahaan 

dicerminkan dalam rasio Return On Investment (ROI). Jika perusahaan 

memperoleh laba yang tinggi maka tingkat Return On Investment (ROI) yang 

dihasilkan perusahaan pun akan tinggi sehingga banyak investor yang akan 

menanamkan dananya untuk membeli saham peusahaan tersebut (Jogiyanto, 

2008).  

”Menurut  Lukman  Syamsuddin,  (2011  : 63) mengatakan bahwa: “Return 

On Investment merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara   

keseluruhan   di   dalam   menghasilkan keuntungan  dengan  jumlah  keseluruhan  
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aktiva yang  tersedia  di  dalam  perusahaan.  Semakin tinggi  rasio  ini  semakin  

baik  keadaan  suatu perusahaan.”  

Menurut Kasmir (2013:157) Debt to Equity Ratio (DER) “Rasio ini 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, serta untuk mengetahui jumlah 

dana yang disediakan peminjam (Kreditor) dengan pemilik perusahaan atau untuk 

mengetahui jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang”. 

Menurut Harahap (2013) “rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal”. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan 

utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh 

tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi 

utang – utangnya dengan aset yang dimilikinya. 

Price to Book Value merupakan hubungan antara harga saham dan nilai buku 

per lembar saham. Rasio ini bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif untuk 

menentukan nilai suatu saham karena secara teoritis nilai pasar suatu saham 

haruslah mencerminkan nilai bukunya. Semakin tinggi nilai PBV menunjukkan 

nilai perusahaan semakin baik dan sebaliknya, semakin rendah nilai PBV 

menunjukkan nilai perusahaan yang semakin tidak baik, sehingga persepsi para 

investor terhadap perusahaan juga tidak baik (Hani, 2015). 

Earning per share adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan 

kepada pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki (Fahmi, 

2012:43). Menurut Sumarsan (2013:51) Earning per share merupakan rasio yang 

mengukur berapa besar laba bersih untuk setiap saham. Sedangkan menurut 
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Tandelilin (2010:14) menjelaskan bahwa earning per share dapat menujukkan 

besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada pemegang saham 

perusahaan. Earning per share menggambarkan profitabilitas yang dihasilkan 

perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin tinggi nilai EPS 

maka semakin tinggi pula keuntungan dan kemungkinan peningkatan jumlah 

dividen yang diterima pemegang saham. 

Indeks sektor manufaktur (manufacturing) belum mampu menunjukkan 

kinerja yang prima. Indeks yang berisi emiten-emiten pengolah bahan baku 

menjadi barang jadi/setengah jadi ini telah terkoreksi 9,33% secara year-to-

date (ytd). Untuk diketahui, indeks sektor manufaktur terdiri atas tiga sektor 

utama yakni sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan sektor barang 

konsumsi.  

Beberapa saham penghuni indeks ini juga menunjukkan pergerakan yang 

kurang prima. Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) misalnya, telah 

melemah 8,31% sejak awal tahun. Saham PT Astra International Tbk (ASII) juga 

telah terkoreksi 15,81% secara YTD. Selain itu, saham PT Sri Rejeki Isman Tbk 

(SRIL) juga tergerus 27,37% sejak awal tahun. Tidak ketinggalan, dua saham 

emiten rokok terbesar, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk (HMSP) juga telah merosot masing-masing 36,50% dan 43,40% 

sejak awal tahun.  

Analis NH Korindo Meilky Darmawan menilai, amblesnya kinerja indeks 

manufaktur disebabkan oleh permintaan untuk barang produksi di dalam negeri 

yang menurun. Selain itu, penjualan ekspor pada semester I-2019 juga fluktuatif. 

http://quote.kontan.co.id/SRIL
http://quote.kontan.co.id/GGRM
http://quote.kontan.co.id/HMSP
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Bahkan, ketika memasuki Semester II-2019 kinerja ekspor turun tajam pada bulan 

Oktober 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor bulan 

Oktober 2019 memang mengalami kenaikan 5,92% secara month-on-

month (mom) menjadi US$ 14,93 miliar.    Akan tetapi, capaian ini menurun 

6,13% bila dibandingkan dengan realisasi ekspor pada Oktober 2018 yang 

mencapai US$ 15,8 miliar.  

Di sisi lain, Presiden Direktur CSA Institute Aria Santoso menilai, salah satu 

penyebab buruknya kinerja indeks sektor manufaktur adalah dua saham emiten 

rokok yakni GGRM dan HMSP. Sebab, kedua emiten ini menyumbang bobot 

yang cukup besar terhadap indeks. Turunnya harga saham UNVR dan saham PT 

Indofarma Tbk (INAF) juga turut menjadi biang keladi anjloknya kinerja indeks 

sektor manufaktur. Khusus untuk HMSP dan GGRM, selain akibat sentimen 

kenaikan cukai rokok tahun depan, harga keduanya juga turun akibat adanya 

penyesuaian bobot terhadap IHSG.  

“Alasan yang lebih signfikan adalah perubahan bobot emiten tersebut 

terhadap IHSG karena memperhitungkan floating atau formula baru. Sehingga, 

ada pengurangan dari bobot portofolio para fund manajer,” terang Aria, Minggu 

(22/12). Menurutnya, situasi di Spanyol membuat nilai tukar Euro melemah 

terhadap dolar AS.“Dengan menguatnya dolar AS, pelaku pasar lebih cenderung 

memilih dolar AS ketimbang instrumen lainnya sehingga memicu aksi jual. 

Bisnis.com (2/10/2017). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Current Ratio (CR), Return On 

http://quote.kontan.co.id/UNVR
http://quote.kontan.co.id/INAF
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Investment (ROI), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV) dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sektor 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019” 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019.  

2. Bagaimana pengaruh Return On Investment (ROI) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

3. Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

4. Bagaimana pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

5. Bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

  



7 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Current Ratio (CR)  berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2019. 

2. Return On Investment (ROI)  berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

3. Debt to Equity Ratio (DER)  berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

4. Price to Book Value (PBV)  berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2019. 

5. Earning Per Share (EPS)  berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2019. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

1. Kegunaan Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi perusahaan untuk dapat mempertimbangkan Current 
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Ratio, Return On Investment, Debt to Equity Ratio, Price to Book 

Value, dan Earning Per Share dalam menetapkan harga saham. 

Sedangkan bagi investor diharapkan dapat mempertimbangkan 

Current Ratio, Return On Investment, Debt to Equity Ratio, Price to 

Book Value, dan Earning Per Share dalam pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi.  

2. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

disiplin ilmu akuntansi sertadapat menjadi refrensi untuk penelitian 

selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan CR, ROI, DER, PBV, dan EPS terhadap harga 

saham. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 3 bab, yang mana setiap 

bab akan menguraikan antara lain sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat kajian teori, kerangka pemikiran, penelitian sebelumnya 

dan pengembangan hipotesis. 
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 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan pengukurannya, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam 

penelitian, pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis yang 

diperlukan, serta pembahasan atas hasil analisis data tersebut. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitia selanjutnya. 

 


