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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis yang sedang memasuki era globalisasi, di masa 

perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, persaingan dalam dunia 

usaha menjadi begitu ketat. Kondisi demikian menuntut setiap perusahaan 

melakukan aktivitasnya secara efektif dan efisien agar tetap memiliki 

keunggulan dan daya saing tinggi, sehingga kelangsungan perusahaan akan 

tetap terjaga dengan baik sesuai rencana perusahaan  untuk tetap bertahan 

dan bersaing serta mempertahankan eksistensinya didunia usaha yang terus 

tumbuh dan berkembang. Peranan pasar modal dewasa ini dirasakan sangat 

penting, berkaitan dengan fungsi dari pasar modal itu yakni 

mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang ingin 

menanamkan modalnya pada pasar modal (Gerald dkk, 2017).  

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual 

belikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk 

memperjual belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu 

tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin, 2008: 13). Pemerintah 

Indonesia juga beranggapan bahwa pasar modal merupakan sarana yang 

tepat yang dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. 

Pasar modal menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi karena dapat 

menjadi sumber modal dan alternatif  bagi perusahaan disamping bank. 

Dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami 

kenaikan dan penurunan dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh 

berbagai faktor. Sedangkan menurut Samsul (2011:335), faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham yaitu faktor makro ekonomi dan non ekonomi 

serta faktor mikro ekonomi. Faktor  makro yang bersifat ekonomi terinci 

dalam variabel ekonomi, misalnya inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, 

tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak dipasar 
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internasional dan indeks saham regional. Selanjutnya,  faktor non ekonomi 

mencakup peristiwa politik domestik, peristiwa sosial, peristiwa hukum dan 

peristiwa politik internasional. Sedangkan faktor mikro ekonomi terinci 

dalam beberapa variabel, misalnya laba per saham, dividen per saham, nilai 

buku per tahun, debt to equity ratio dan rasio keungan lainya. Faktor–faktor 

yang mempegaruhi pergerakan harga saham atau indeks harga saham 

tersebut mengakibatkan harga saham berfluktuasi dari setiap tahunya. 

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham 

mengharuskan para investor melakukan analisis menyeluruh guna 

meminimalisir resiko yang di derita atas investasi saham yang dilakukanya. 

Analisis saham terdiri atas analisis teknikal dan analisis fundamental 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2011:149). Analisis teknikal atau sering disebut 

chartist merupakan salah satu metode dimana para analisis melakukan 

evaluasi saham berbasis pada data-data statistik yang dihasilkan dari 

aktivitas perdagangan saham, seperti harga saham dan volume transaksi. 

Dengan berbagai grafik yang ada serta pola-pola grafik yang terbentuk, 

analisis teknikal memprediksi arah pergerakan harga saham kedepanya. 

Selanjutnya, analisis fundamental merupakan penilaian saham dengan 

mempelajari atau mengamati berbagai indikator keuangan  dan manajemen 

perusahaan.  Beberapa data atau indikator yang umum yang digunakan, 

anatara lain : pendapatan laba, pertumbuhan penjualan, imbal hasil atau 

pengambalian atas ekuitas (ROE), margin laba, dan data keuangan lainya 

sebagai sarana untuk menilai kinerja perusahaan dan potensi pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang.   

Sedangkan menurut Anoraga dan Pakarti  (2008:108-109), analisis 

fundamental sangat berhubungan dengan kondisi keuagan perusahaan. 

Dengan analisis tersebut calon investor dapat mengetahui aktivitas 

operasional dari perusahaan sahamnya akan dibeli. Karena biasanya nilai 

suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja dari perusahaan yang 

bersangkutan. Hal tersebut penting karena nantinya akan berhubungan 

dengan hasil yang akan di peroleh dari investasi  saham yang dilakukan. 
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Para investor yang rasional pasti akan memperhatikan aspek fundamental 

untuk menilai ekspektasi imbal hasil  yang diperolehnya. Salah satu faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham adalah kondisi internal 

perusahaan. Kondisi internal perusahaan tergambar dari kinerja perusahaan 

salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan adalah melalui kinerja 

keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keungan. Dalam 

penelitian ini, salah satu komponen yang berhubungan dengan kondisi 

internal perusahaan adalah kinerja perusahaan yang terdiri dari antara lain  

Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) 

dan Return On Equity (ROE). Tabel 1.1 menunjukkan fluktuasi harga saham 

pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2013-2017 : 

Tabel 1.1Harga Saham 

Kondisi harga saham (closing price) pada sebagian perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman periode 2013-2017 

 

NO Nama Perusahaan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 PT Mayora Indah Tbk 26000 20900 30500 1645 2020 

2 Nippon Indosari 

Corporrindo Tbk, PT 

1,020 1,385 1,265 1,600 1,275 

3 Sekar Laut Tbk 180 300 370 308 1100 

4 Siantar Top Tbk 1,550 2,880 3,015 3,190 4,360 

 Sumber : www.idx.co.id, www.sahamok 

Permasalahan tentang informasi mengenai investasi saham, dewasa ini 

banyak bermunculan startup-startup yang menyediakan platform investasi 

saham secara online disertai dengan layanan informasi tentang apa itu pasar 

modal, yaitu pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas 

perdagangan surat berharga, seperti saham, obligasi, option, warrant, dan 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok/
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right dengan menggunakan jasa perantara komisioner dan underwriter. 

Pengetahuan dasar itu contohnya bisa kita dapatkan di Sahamok.com. 

Dalam rangka memenuhi kehausan masyarakat menambah wawasan 

mereka sebelum berinvestasi saham, Sahamok.com, hadir sebagai solusi 

untuk memenuhi berbagai pertanyaan terkait investasi saham. Berita terkini 

seputar bursa saham dapat  ditelusuri untuk mengetahui kondisi pasar 

saham, sekaligus melakukan analisis secara fundamental dari laporan 

keuangan yang ada dan mengkombinasikannya dengan analisis teknikal 

(analisis grafik harga saham) dengan tujuan memperoleh timing yang tepat 

kapan waktu untuk membeli, menjual, dan menahan saham. 

 Sahamok.com juga dirancang agar bisa melihat grafik harga komoditi, 

seperti emas, gas, batubara, minyak, dan lain-lain dalam 5 tahun terakhir. 

Situasi grafik saham tersebut bisa jadi pegangan Anda dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi saham. 

Berdasarkan Tabel 1.1 kondisi harga saham pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman tersebut, dalam lima tahun terakhir rata-rata harga 

saham sub sektor makanan dan minuman periode 2013-2017 mengalami 

fluktuasi namun hanya satu perusahaan dari 4 perusahaan yang mengalami 

kenaikan harga saham setiap tahunya. Sedangkan perusahaan lainya 

mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun ketahun. Pada  perusahaan PT 

Mayora Indah Tbk, mengalami fluktuasi tahun 2015 naik sebesar 30500 dan  

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1645. 

Sementara itu pada tahun 2013 perusahaan Nippon Indosari Corporrindo 

Tbk harga saham sebesar 1,020 dan sempat mengalami kenaikan kembali 

pada tahun 2014 sebesar 1,385. Pada perusahaan perusahaan Sekar Laut 

Tbk pada tahun 2016 mengalami penurunan harga saham sebesar 308 

namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,100. Pada 

perusahaan Siantar Top Tbk yang mengalami kenaikan harga saham setiap 

tahunya dari periode 2013-2017. 
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Keadaan perekonomian Indonesia yang tidak stabil seperti melemahnya 

nilai tukar rupiah terhadap dolar, hal ini mengindikasikan bahwa harga 

saham perusahaan setiap tahun sulit untuk di prediksi dan selalu berubah-

ubah. Berkembangnya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek 

Indonesia (BEI) yang naik tinggi di tengah perekonomian yang sedang 

melambat. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat di pengaruhi oleh 

kemampuan investor dalam menganalisis keadaan harga saham perusahaan. 

Hal ini merupakan penilian yang dapat di pengaruhi oleh banyak faktor 

termasuk di antarnya kondisi dari perusahaan, kendala-kendala external, 

kekuatan, penawaran dan permintaan saham di pasar, serta kempuan 

investor dalam menganalisis invesatsi saham.  

Perkembangan sektor perekonomian yang mendukung kelancaran 

aktivitas ekonomi, khususnya sektor makanan dan minuman di Indonesia 

sangat menarik untuk dicermati. Perusahaan makanan dan minuman 

merupakan salah satu sektor yang diminati oleh para investor, alasanya 

adalah sektor ini adalah salah satu sektor yang dapat bertahan di tengah 

kondisi perekonomian Indonesia, karena perusahaan makanan dan minuman 

yang semakin banyak diharapkan dapat memberikan prospek yang 

menguntungkan dalam memenuhi kenutuhan masyarakat. Selain itu prospek 

yang dimiliki sektor ini sangat baik karena pada dasarnya setiap masyarakat 

membutuhkan makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. 

Perusahaan food and beverage dipilih karena memegang peranan penting 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat akan produk 

makanan dan minuman akan slalu ada karena merupakan salah satu 

kebutuhan bahan pokok masyarakat. Didasarkan pada kenyataan tersebut, 

perusahaan makanan dan minuman akan terus survive.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diketahui dengan 

menganalisa beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham melalui 

analisis likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, leverage dan produktvitas atau 
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faktor internal yang di pakai dalam penelitian ini  yang berjudul Pengaruh 

Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio  (DER), Return On Asset (ROA) 

dan Return On Equity (ROE). 

Current Ratio (CR) menurut Horne dan Wachowichz (2009:167) adalah 

rasio yang mebandingkan liabilitas jangka pendek dengan sumber daya 

jangka pendek (lancar) yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar penjamin aktiva lancar 

terhadap hutang lancar. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai aktiva lancar 

yang hanya digunakan untuk menjamin hutang jangka pendek suatu 

perusahaan. Kondisi tersebut membuat para investor merasa kurang percaya 

sehingga investor tidak tertarik untuk melakukan investasi disuatu 

perusahaan tersebut. Ketika investor tidak merasa tertarik maka 

mengakibatkan harga saham suatu perusahaan akan mengalami penurunan. 

Hal itu sebaliknya ketika perusahaan memiliki nilai CR yang rendah maka 

nilai harga saham suatu perusahaan akan mengalami kenaikan. Hal ini 

didukung penelitian yang dilakukan terdapat hasil yang berbeda-beda dari 

setiap penelitian yang telah di lakukan oleh Rohmatun Nahariyah (2017), F. 

Sondakh dkk (2015), Aditya dkk (2014), menemukkan bukti bahwa Current 

Ratio (CR), memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan 

Cendy dkk (2019), Jeni Wardi (2015), menyatakan dalam penelitianya 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. 

Menurut Kasmir (2013:151), Deb To Equity Ratio (DER) merupakan 

rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari 

dengan cara membandingkan  antara seluruh utang, termasuk utang lancar 

dengan seluruh ekuitas. Hal ini didukung oleh penelitian oleh F. Sondakh 

dkk (2015), Rohmatun Nahariyah (2017), Hilmi dkk (2016), Aditya dkk 

(2014), Mudlofir (2014), mengungkapkan bahwa terjadi pengaruh positif 

dan signifikan antara  debt to equity ratio terhadap harga saham. Namun 

berbeda dengan pendapat  Rizky Kusuma Kumaidi dkk (2017), Martina Rut 

Utami dkk (2018), Jeni Wardani (2015), Cendy (2017) yang mengatakan 
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bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

Return On Asset (ROA) menggambarkan sejauhmana kemampuan aset-

aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Angka rasio yang 

tinggi menunjukkan tingkat efesiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang 

semakin baik. Dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan terdapat 

hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainya. Penelitian lain 

menyebutkan return on asset memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham yaitu F. Sondakh dkk (2015), Rohmatun Nahariyah (2017), 

Mudlofir (2014). Namun berbeda pendapat dengan Setyorini dkk (2016), 

Rizki Kusuma Kumaidi dkk (2017), Martina Rut Utami dkk (2018), Hilmi 

dkk (2016) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Return On Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan baik pemegang saham 

biasa maupun saham preferen atas modal yang di investasikan di dalam 

perusahaan (syamsuddin : 2011). Sudana (2011:22) Return On Equity 

(ROE) adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah 

pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin efisien penggunaan modal sendiri 

yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.  Berdasarkan penelitian 

return on equity dikatakan oleh F. Sondakh dkk (2015), Rohmatun 

Nahariyah (2017), Mudlofir (2014), Cendy dkk (2019) menunjukkan bahwa 

return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan  

penelitian Setyorini dkk (2016), Rizki Kusuma Kumaidi dkk (2017), 

Martina Rut Utami dkk (2018), Jeni Wardani (2015), Hilmi dkk (2016), 

Aditya dkk (2014) return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Dari penilitian lain yang telah di lakukan sebelumnya dan di peroleh hasil 

yang masih bervariasi maka perlu adanya penelitian kembali yang di 
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lakukan mengenai faktor apa yang mempengaruhi harga saham dengan 

menggunakan periode yang berbeda dan belum pernah di lakukan 

sebelumnya pada periode ini sehingga dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On 

Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar 

di BEI Periode 2013-2017”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini batasan pembahasan atau ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Penelitian mengambil objek pada perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman di BEI periode 2013-2017 

2) Hubungan antara current ratio, debt to equity ratio,  return on asset, 

return on equity terhadap harga saham perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI. 

3) Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan bulan Mei sampai Juni 2019. 

1.3 Perumusan Masalah 

Tujuan utama investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan 

penghasilan dari inestasinya. Maka para investor tersebut memerlukan 

berbagai informasi dan analisis yang di gunakan untuk menentukan pilihan 

investasi yang akan di pilihnya.  

Berdasarkan hasil pemaparan fakta-fakta pada tabel 1.1  rata-rata harga 

saham yang di terima oleh para investor selalu mengalami fluktuasi dari 

tahum ke tahun. Banyak perusahaan memeberikan harga saham yang positif 

dari tahun ke tahun, tetapi jumlah harga saham mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun. Ada juga perusahaan yang memebrikan harga saham yang 

negatif, jumlah harga saham yang di terima oleh para investor mengalami 

perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun selama periode 2013-2017. 
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Salah satu analisis yang bermanfaat adalah dengan mengukur kinerja 

perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan atau dengan melakukan 

analisis fundamental dari analisis yang mengenai rasio keuangan dan resiko 

pasar modal maka perusahaan akan bisa membentuk pilihan investasi yang 

paling optimal dalam memberikan harga saham. Penelitian yang dilakukan 

masih banyak harga saham yang masih berfluktuasi dari tahun ketahun. 

Penelitian masih banyak yang mengalami perbedaan diantaranya, beberapa 

diantaranya menggunakan variabel-variabel CR, DER, ROA dan ROE. Hal 

ini menimbulkan munculnya reseach gap yang membutuhkan penelitian 

lebih lanjut, berdasarkan pemaparan menegenai penelitian sebelumnya 

masih mengalami perbedaan hasil satu dengan yang lainya maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh current ratio, debt to equity ratio, 

return on aset dan return on equity terhadap harga saham dalam sampel 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2017.  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat 

diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1) Apakah Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan makanan dan minuman? 

2)  Apakah Debt To Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman? 

3) Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman? 

4) Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman? 

5) Apakah Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Return 

On Equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham secara simultan 

pada perusahaan makanan dan minuman? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan penelitian, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1) Untuk menguji pengaruh Current Ratio terahadap harga saham pada 

perusahaan di perusahaan  sub sektor makanan dan minuman 

2) Untuk menguji pengaruh Debt  To Equity Ratio terahadap harga saham 

pada perusahaan di perusahaan  sub sektor makanan dan minuman 

3) Untuk menguji pengaruh Return on asset terahadap harga saham pada 

perusahaan di perusahaan  sub sektor makanan dan minuman 

4) Untuk menguji  pengaruh Return on Equity terahadap harga saham pada 

perusahaan di perusahaan  sub sektor makanan dan minuman. 

5) Untuk menguji  pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On 

Asset, Return On Equity terahadap harga saham secara simultan  pada 

perusahaan di perusahaan  sub sektor makanan dan minuman. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya : 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan  

mengenai faktor-faktor  yang mempengaruhi harga saham dan perubahan 

harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sarana pengembangan  ilmu 

pengetahuan yang secara teoritis menambah inforrmasi dan refrensi untuk 

peneliti yang akan datang. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

nantinya dalam mengambil keputusan khususnya yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan, memberikan informasi kepada para investor untuk 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

 

 


