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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal yang biasa juga disebut dengan capital market merupakan 

tempat bertemunya investor yang ingin menginvestasikan dananya dengan 

perusahaan yang membutuhkan dana guna menambah permodalan bagi perusahan 

untuk mengembangkan usahanya melalui penawaran umum dan perdagangan 

efek. Dalam pasar modal para investor dapat memilih berbagai jenis investasi 

sesuai dengan yang diinginkan (Fahmi dan Hadi, 2009:41). 

Dunia pasar modal Indonesia semakin lama semakin memiliki banyak 

investor, hal ini ditunjukkan dengan semakin menguatnya  indeks harga saham 

gabungan setiap tahunnya. Jika indeks naik mengidentifikasikan sebagian besar 

harga-harga saham juga naik, sebaliknya kalu turun, maka kecenderungan 

sebagian besar harga saham adalah turun. IHSG mencerminkan kinerja pasar 

modal di Indonesia secara keseluruhan. Semakin tinggi IHSG beratrti semakin 

banyak investor yang menanamkan dananya ke Indonesia, (Oei, 2009:112).  

Dengan adanya pasar modal  aktivitas perekonomian  diharapkan 

meningkat karena pasar modal merupakan  alternatif pendanaan bagi perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat  beroperasi dengan skala yang lebih besar dan 

selanjutnya akan meningkatkan pendapatan  perusahaan dan kemakmuran 

masyarakat luas (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:2). Diantara efek-efek yang 

diperjual belikan di dalam pasar modal, saham merupakan salah satu efek yang 

banyak dipilih masyarakat dalam memilih investasi, karena banyak orang 

beranggapan bahwa saham merupakan sarana investasi yang paling 
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menguntungkan dibandingkan investasi yang lain, hal ini pula yang menyebabkan 

semakin bertumbuhnya investor saham di pasar modal setiap tahunnya (Sondakh 

dkk, 2015). Harga saham dalam pasar modal dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya adalah faktor fundamental, kurs valuta asing, permintaan dan 

penawaran, tingkat suku bunga news and rumors dan lain-lain (Oei, 2009:126-

128). 

Analisis yang digunakan masyarakat dalam membeli saham diantaranya 

adalah analisis fundamental dan teknikal, analisis fundamental didasarkaan pada 

informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten ataupun oleh administrator 

bursa efek. Analisis ini dimulai dari siklus usaha perusahaan secara umum, 

selanjutnya ke sector industrinya, akhirnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja 

dan saham yan diterbitkannya. Sedangkan analisis teknikal adalah analisis yang 

didasarkan pada data (peubahan)harga saham di masa lalu sebagai upaya untuk 

memperkirakan harga saham di masa mendatang (Halim, 2005:5). Laporan 

keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk melihat data dan 

informasi mengenai kesehatan suatu perusahaan dan menilai kinerja suatu 

perusahaan sebelum seseorang memutuskan untuk menginvestasikan dananya 

(Valintino dan Sularto, 2013). Ketika membaca laporan keuangan maka investor 

akan mendapat informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 

aliran kas, rasio keuangan dan lain-lain, dimana informasi tersebut akan menjadi 

bahan pertimbangan investor dalam memilih saham yang akan dibelinya 

(Murhadi, 2015:1). 

Dalam laporan keuangan terdapat banyak informasi yang akan kita 

dapatkan, beberapa diantaranya adalah mengenai berbagai rasio keuangan suatu 
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perusahaan baik rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas maupun rasio aktivitas 

dimana rasio-rasio tersebut merupakan cerminan kinerja suatu perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan (Valintino dan Sularto, 2013). Para 

investor akan cenderung menginvestasikan dananya pada perusahaan yang 

memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga hal tersebut juga berpengaruh 

dengan naiknya harga saham, (Sari dan sapari, 2017), akan tetapi terdapat 

perusahaan dalam satu sektor industri yang memiliki kinerja keuangan yang 

kurang baik tetapi memiliki harga saham yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik misalnya saja antara harga 

saham PT Kimia Farma dengan PT Indofarma, jika dilihat dari kinerja keuangan, 

PT Kimia Farma memiliki kinerja yang lebih bagus dari PT Indofarma akan tetapi 

harga saham PT Indofarma lebih tinggi dibandingkan harga saham PT Kimia 

Farma (Lihat tabel 1.1 dan gambar 1.1). 

Tabel 1.1 

Perbandingan kinerja keuangan 

  KAEF INAF 

Current Ratio (%) 193.02 126.15 

EPS (Rp) 44.81 2.12 

BV (Rp) 335.27 191.24 

DAR (X) 0.42 0.61 

DER(X) 0.74 1.59 

ROA (%) 7.82 0.43 

ROE (%) 13.59 1.11 

GPM (%) 31.62 20.35 

OPM (%) 7.70 3.39 

NPM (%) 5.20 0.40 

 

Sumber : idx.co.id- Ringkasan data perusahaan 2015 
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Gambar1.1 

Perbandingan harga saham 

 

Sumber : www.finance.yahoo.com 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kundiman dan Hakim 

(2016) menggunakan current ratio, debt to equity ratio, return on asset dan return 

on equity sebagai variabel penelitian. Dari berbagai rasio keuangan yang dapat 

digunakan dalam menilai kinerja keuangan, dalam penelitia ini penulis 

mengembangkan penelitian tersebut dengan menambahkan dua variabel yaitu  

price earning ratio dan earning per share sehingga pada penelitian ini 

memembahas mengenai variabel curret ratio, debt to equity ratio, price earning 

ratio, return on assets, return on equity dan juga earning per share.  

current ratio diperoleh dengan jalan membagi aktiva lancar  (current 

assets) dengan utang jangka pendek (current liabilities), current ratio yang tinggi 

mungkin menunjukkan adanya uang kas yang berlebihan dibanding dengan 

tingkat kebutuhan atau adanya unsur aktiva lancar yang rendah likuiditasnya 

(seperti persediaan) yang berlebih-lebihan. Current ratio yang tinggi tersebut 

memang baik dari sudut pandang kreditur, tapi dari sudut pandang pemegang 

saham kurang menguntungkan karena aktiva lancar tidak didayagunakan dengan 

efektif, (Djarwanto 2004:150).  
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Debt to equity ratio merupakan ratio yang menunjukkan perbandingan 

antara utang dan ekuitas perusahaan, (Murhadi 2015:61). Dimana semakin rendah 

rasio ini maka akan semakin baik kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi 

hutang jangka panjangnya. Para investor  akan memilih kinerja keuangan yang 

baik dengan memilih tingkat DER yang lebih kecil, karena denga tingkat DER 

yang kecil suatu perusahaan akan dapat beroperasi dengan maksimal tanpa 

terganngu dengan hutang jangka panjangnya sehingga hal ini akan menjadi daya 

tarik tersendiri bagi investor (Wicaksono, 2014). 

Price earning ratio menggambarkan perbandingan antara harga pasar 

dengan pendapatan per lembar saham. PER yang terlalu tinggi mengindikasikan 

bahwa pasar saham tersebut telah mahal (Murhadi 2015:65). Para investor akan 

lebih tertarik dengan PER yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat PER 

yang tinggi karena hal itu menerminkan bahwa harga saham tersebut masih 

tergolong murah. Sehingga tinggi rendahnya tingat PER yang dimiliki perusahaan 

merupakan hal yang diperhitungkan oleh investor sebelum membali saham suatu 

perusahaan (Beliani dan Budiantara, 2015). 

Return on assets merupakan rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu, 

sedangkan return on equity mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari 

sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Halim 2009:84). Semkain tinggi 

ROA dan ROE suatu perusahaan mencerminkan tingkat profitabilitas perusahaan 

yang semakin tinggi pula, oleh karena itu seorang investor juga akan 
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mempertimbangkan tingkat ROA dan ROE perusahaan sebelum membali 

sahamnya (Wicaksono, 2014). 

Sedangkan earning per share adalah pendapatan per lembar saham yang 

dapat dilihat di laporan laba rugi, EPS mencerminkan pendapatan tiap lembar 

saham yang akan diperoleh pemegang saham bila semua pendapan tersebut 

dibagikan dalam bentuk deviden (Murhadi 2015;64-65). Nilai EPS yang tinggi 

akan berdampak pada investor, karena dengan nilai EPS yang tinggi berarti 

pendapatan deviden yang akan didapatkan oleh pemegang saham juga tinggi 

sehingga hal tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri oleh investor (Wicaksono, 

2014). 

Terdapat banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham, pada penelitian-penelitian sebelumya 

menghasilkan temuan-temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan 

Kundiman dan Hakim (2016) menggunakan current ratio, debt to equity ratio, 

return on asset dan juga return on equity sebagai variabel dan dari hasil penelitian 

yang mereka lakukan menunjukkan bahwa current ratio, debt to equity ratio, dan 

return on asset berpengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham, 

sedangkan return on equity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan Sondakh dkk (2015), dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio, debt to equity ratio, return on 

assets dan return on equity terbukti secara simultan berpengaruh signifiakan 

terhadap harga saham. Penelitian yang dilakukan Rizkiyanto dan Mortoadmodjo 

(2015) menunjukkan bahwa current ratio, debt to equity ratio, dan price earning 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan earning per 
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share dan return on asset berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Adapun penelitian yang dilakukan Ariawan dan Triyonowati (2016) menunjukkan 

bahwa current raio, debt to equity ratio dan price earning ratio tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham sedangkan return on asset dan earning per 

share berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Susilawati (2012) menemukan bahwa current ratio tidak 

berpengaruh secara signifkan terhadap harga saham sedangkan debt to equity ratio 

dan return on asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan 

antara satu peneliti dengan peneliti yang lain mengenai faktor kinerja keuangan 

yang mempengaruhi harga saham, hal ini membuat peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut dan mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Kundiman dan Hakim 

(2016) mengenai faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi harga saham. 

Sedangkan pada penelitian ini peneliti memilih sektor consumer sebagai sampel 

penelitian  karena sektor consumer merupakan sektor yang produknya digunakan 

banyak oleh masyarakat secara umum. Pada penelitian ini penulis menambahkan 

variabel price earning ratio karena Price earning ratio menggambarkan 

perbandingan antara harga pasar dengan pendapatan per lembar saham. PER yang 

terlalu tinggi, mengindikasikan bahwa harga pasar saham perusahaan tersebut 

telah mahal (Murhadi, 2013:65)  dan juga earning per share karena merupakan 

variabel yang menunjukkan bahwa semakin besar variabel tersebut menandakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap 

lembar saham (Putri, 2011) serta peneliti melakukan penelitian pada periode 

2014-2017. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

mengambil judul “Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Price 

Earning Ratio, Return On Asset, Return On Equity Dan Earning Per Share 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Consumer Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia 2014-2017”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, agar 

memperjelas pembahasan pada penelitian ini maka penulis membatasi 

permasalahan yang diteliti. Adapun batasan yang dilakukan peneliti adalah 

dengan membahas variabel yang berpengaruh terhadap harga saham yaitu dengan 

menggunakan variabel indepeden current ratio, debt to equity ratio, price earning 

ratio, return on assets, return on on equity, dan earning per share. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada sektor 

consumer pada periode 2014-2017. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas tersebut maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah current ratio berpengaruh terhadap harga sham pada perusahan 

sektor consumer yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-

2017? 

2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor consumer yang terdaftar di bursa efek Indonesia pariode 

2014-2017? 
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3. Apakah price earning ratio berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

sektor consumer yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-

2017? 

4. Apakah return on assets berpengaruh terhadap harga saham sektor 

consumer yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2017? 

5. Apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham sektor 

consumer yang terdaftar di bursa efek indonesi periode 2014-2017? 

6. Apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham sektor 

consumer yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2017? 

1.4 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisa apakah current ratio berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor consumer yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2017. 

2. Menguji dan menganalisa apakah debt to equity ratio berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham sektor consumer yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2014-2017. 

3. Menguji dan menganalisa apakah price earning ratio berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga sahan sektor consumer yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2014-2017. 

4. Menguji dan menganalisa apakah return on assers berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham sektor consumer yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahu 2014-2017. 
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5. Menganalisa dan Menguji dan menganalisa terhadap harga saham sektor 

consumer yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2017. 

6. Menguji dan menganalisa apakah earning per share berpengruh secara 

signifikan terhadap harga saham sektor consumer yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2014-2017. 

1.5 Kegunaan penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama dalam 

dunia pasar modal, sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruh 

kinerja keuangan terhadap harga saham. 

2. Kegunaan praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai factor-

faktor yang mempengaruhi harga saham dan sebagai bahan pertimbangan 

investor dalam pengambilan keputusan dalam menginvestasikan dananya. 

 


