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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Penelitian 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian, maka semakin banyak 

juga perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya ke pasar modal. 

Pasar modal memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Pasar 

modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta 

menunjang ekonomi negara yang bersangkutan (Ang, 1997). Pasar modal adalah 

pasar untuk berbagai instrument keuangan (sekuritas) yang bisa diperjual belikan. 

Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana 

kegiatan terkait lainnya. 

Investasi pada sekuritas juga bersifat liquid (mudah diuangkan). Oleh 

sebab itu penting bagi perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan 

perusahaan dengan memaksimalkan laba perusahaan dan kepentingan para 

pemilik modal dengan jalan memaksimalkan nilai perusahaan, karena nilai 

perusahaan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi 

keuangannya. Namun tujuan perusahaan untuk memaksimalkan laba tanpa 

memperhatikan nilai tambah yang diciptakan dalam kegiatan operasional sehari-

hari menjadi sulit diwujudkan pada era globalisasi ini, karena adanya persaingan 

antar perusahaan yang ketat. Sudah saatnya tujuan perusahaan berubah dari 

memaksimalkan laba menjadi memaksimalkan nilai (value). (Utomo, 1999: 41) 

Di setiap negara pasar modal selalu dikelola oleh pengelola yang terdiri 

dari dua level yaitu pengelola di level nasional dan pengelola di level teknis. 

Untuk pengelola di level nasional biasanya merangkap sebagai pengawas pasar, 

lembaga tersebut di Indonesia adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan 

untuk pengelola di level teknis biasanya merangkap sebagai penyelenggara 

kegiatan pasar modal yaitu BEI (Bursa Efek Indonesia).  Sampai saat ini jumlah 

perusahaan yang tercatat di BEI berjumlah 482 perusahaan yang tersebar di 

beberapa sector 
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 (http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx).  

Salah satu sektor yang menjadi perhatian akhir-akhir tahun ini adalah salah 

satunya dalam bidang otomotif. Sektor otomotif memiliki peranan penting bagi 

perekonomian Indonesia.  Industri ini memiliki mata rantai yang lengkap mulai 

dari pembuatan komponen, produksi, dan perakitan kendaraan, jaringan distribusi 

dan penjualan hingga pelayanan penjualan. Makin banyaknya kuantitas 

perusahaan otomotif merupakan salah satu bukti, bahwa industri otomotif telah 

menarik banyak pihak. Hal ini didasari fakta bahwa kekuatan ekonomi Indonesia 

selama ini sesungguhnya ditopang oleh sisi domestik kita yang memiliki daya beli 

tinggi untuk menghadapi peningkatan permintaan masyarakat akan alat 

transportasi, para pabrikan mobil di Indonesia berlomba-lomba untuk 

meningkatkan produksi dan kualitas barang yang dihasilkannya. Kemudian 

dengan terus bertambahnya jumlah kendaraan sebagai bukti dari meningkatnya 

angka penjualan kendaraan di Indonesia. Pabrikan otomotif sekarang ini 

berlomba-lomba untuk menciptakan mobil murah yang berskema LCGC (Low 

Cost and Green Car) yang harganya terjangkau masyarakat. Terlebih, fenomena 

mobil murah ini didukung pemberian insentif oleh pemerintah yang tentu menarik 

minat pabrikan. Produk mobil murah ini ditargetkan mampu berkontribusi 

signifikan terhadap keuntungan dari penjualan mobil.  

 Perkembangan sektor otomotif nasional tidak tumbuh begitu saja tanpa 

ada tantangan yang berpeluang menghambat laju dinamika pasar otomotif. 

Pabrikan otomotif dalam negeri sebelumnya menghadapi berbagai tantangan 

diantaranya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan upah minimum 

provinsi (UMP), kenaikan uang pangkal kredit kendaraan bermotor pada 

perbankan, dan lain sebagainya. Dari sebagian besar kendaraan yang dipasarkan 

bahan baku yang digunakan sudah mencakup kandungan lokal sekitar 70%, tetapi 

sebagian bahan baku komponen lainnya masih impor, yang tentu harganya 

menjadi mahal karena rupiah melemah.. Kemunculan mobil murah dalam skema 

LCGC ini selain berdampak positif bagi pabrikan, tetapi juga dapat berdampak 

buruk pada kondisi lalu lintas apabila peran transportasi umum di perkotaan saat 

ini tidak berfungsi efektif. Belum lagi pembengkakan subsidi bahan bakar. 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx
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Sementara itu, beberapa pihak menyayangkan kemunculan mobil murah membuat 

Indonesia sebagai pasar semata dan hanya menguntungkan produsen otomotif luar 

negeri. Keberadaan mobil murah pun dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan 

transportasi publik dan lebih memprioritaskan insentif bagi LCGC (http://koran-

jakarta.com/index.php/detail/view01/129022). 

Pada tahun 2008 terjadi krisis finansial yang menghantam Amerika dan 

Eropa, dampaknya telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga 

terjadi pembatasan atas pembiayaan baru karena ketatnya likuiditas keuangan 

akibatnya penjualan mobil menurun dan kinerja sektor otomotif di Indonesia 

sangat terpuruk. Seperti diketahui, sektor otomotif merupakan salah satu industri 

prioritas yang telah ditetapkan, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 

28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Sehingga kebijakan mobil 

murah dan ramah lingkungan merupakan fokus perkembangan industri alat 

angkut, yang menjadi salah satu industri prioritas karena akan mendorong 

percepatan pengembangan industri komponen, perlengkapan dan pemesinan. 

Selama tahun 2010 pasar mobil bergairah kembali karena ekonomi dunia 

mulai pulih. Konsumen yang sebelumnya menunda pembelian mobil pada tahun 

sebelumnya melakukan pembelian pada tahun 2010. Penjualan mobil tahun 

2010  meningkat hingga mencapai 764.710 unit, atau meningkat sebesar 51,14%. 

Penjualan mobil pada tahun 2010 tersebut merupakan rekor baru. 

(http://www.datacon.co.id/Otomotif-2011Industri.html) 

Pada 2012 industri otomotif kembali menorehkan pencapaiannya, hal 

tersebut terlihat dari angka produksi hingga Juli yang naik sebanyak 33,5% bila 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk periode di 

Januari hingga Juli 2012 sendiri sudah mencapai lebih dari 630 ribu unit atau naik 

25,9% dibandingkan 2011. (http://www.infobanknews.com/2012/09/industri-

otomotif-nasional-bakal-jadi-yang-terbesar-di-asia/) 

Tujuan jangka pendek perusahaan adalah memaksimalkan laba yang 

diperolehnya, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga sahamnya. Harga 

saham merupakan harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli 

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/129022
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/129022
http://www.datacon.co.id/Otomotif-2011Industri.html
http://www.infobanknews.com/2012/09/industri-otomotif-nasional-bakal-jadi-yang-terbesar-di-asia/
http://www.infobanknews.com/2012/09/industri-otomotif-nasional-bakal-jadi-yang-terbesar-di-asia/
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saham yang dilatarbelakangi oleh harapan terhadap profit perusahaan (Saptadi, 

2007). Harga saham dapat dipengaruhi secara internal ataupun eksternal, namun 

pada dasarnya pergerakan harga saham di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

sentimen pasar serta kondisi perusahaan, khususnya kondisi keuangan dan kinerja 

perusaahaan itu sendiri.  

Berikut adalah data harga saham perusahaan di sektor otomotif dan 

komponennya: 

Tabel 1.1 

Data Harga Saham Perusahaan di Sektor Otomotif dan Komponennya 

No Nama Perusahaan 2010 2011 2012 Rata-rata 

1 
PT. Astra International Tbk. 

(ASII) 
Rp5,455 Rp7,400 Rp7,600 Rp 6,818.3 

2 PT. Astra Otoparts Tbk. (AUTO) Rp2,790 Rp3,400 Rp3,700 Rp3,296.7 

3 PT. Indo Kordsa Tbk. (BRAM) Rp2,400 Rp2,150 Rp3,000 Rp2,516.7 

4 
PT. Goodyear Indonesia Tbk. 

(GDYR) 
Rp12,500 Rp9,550 Rp12,300 Rp1,1450 

5 PT. Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) Rp2,300 Rp3,000 Rp2,225 Rp2,508.3 

6 
PT. Indomobil Sukses 

Internasional Tbk. (IMAS) 
Rp3,777 Rp6,400 Rp5,300 Rp5,159 

Maksimum Rp12,500 Rp9,550 Rp12,300 Rp1,1450 

Minimum Rp2,300 Rp2,150 Rp2,225 Rp2,508.3 

 

Sumber: Indonesian Capital Market Directory 2010-2012 dan diolah penulis 

Dari data di atas terlihat bagaimana harga saham perusahaan di sektor 

otomotif dan komponennya selama periode 2010-2012. Beberapa diantara 

perusahaan tersebut mengalami kenaikan harga saham tiap tahun. 

PT. Astra Internasional Tbk. (ASII) dari tahun 2010-2011 mengalami 

kenaikan signifikan, namun dari 2011 ke 2012 kenaikan harga sahamnya tidak 

terlalu besar sehingga 2012 harga sahamnya ada pada harga Rp7.600.  PT. Astra 

Otoparts Tbk. (AUTO) dari 2010-2012 harga sahamnya mengalami kenaikan, 

namun sama halnya dengan perusahaan sebelumnya pada tahun 2011 ke 2012 

kenaikan harga sahamnya tidak terlalu besar. PT. Indo Kordsa Tbk. (BRAM) dari 

tahun 2010-2011 harga sahamnya mengalami penurunan sampai pada harga 
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Rp2.150, namun tahun 2012 harga sahamnya mengalami kenaikan menjadi 

Rp3.000.  PT. Goodyear Indonesia Tbk. (GDYR) harga saham dari 2010-2011 

mengalami penurunan yg cukup besar yaitu sampai pada harga Rp9.550 namun 

tahun berikutnya pada 2012 harga sahamnya mengalami kenaikan yg cukup 

signifikan yaitu pada harga Rp12.300.  

PT. Gajah Tunggal Tbk. (GJTL) harga saham pada tahun 2010-2011 

mengalami kenaikan namun pada tahun berikutnya pada 2012 harga sahamnya 

mengalami penurunan pada harga Rp2.225. PT. Indomobil Sukses Internasional 

Tbk. (IMAS) harga saham yang dimiliki pada tahun 2010-2011 mengalami 

kenaikan yang cukup besar. Namun pada tahun berikutnya pada 2012 harga 

sahamnya mengalami penurunan sampai pada harga Rp5.300.  

Dari beberapa data diatas terlihat bahwa harga saham perusahaan di sektor 

otomotif dan komponennya mengalami kenaikan. Dapat pula dilihat dalam grafik 

dibawah ini. 

Grafik 1.2 

Grafik Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Otomotif dan 

Komponennya 2010-2012 

Sumber: Data Sekunder menggunakan Ms. Excel 2010 
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Dari pengolahan grafik diatas, kenaikan atau penurunan harga saham 

masing-masing perusahaan. Harga saham yang dimiliki oleh PT. Goodyear 

Indonesia Tbk. (GDYR) mempunyai harga saham yang tinggi dan tidak mampu 

diikuti oleh perusahaan sejenis. Namun dari sisi yang lain secara umum harga 

saham perusahaan di sektor otomotif dan komponennya mengalami kenaikan dari 

tahun 2010-2012. Ini perlu menjadi perhatian penting bagi investor, karena 

dengan semakin tinggi harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan dan 

itulah salah satu harapan bagi investor mendapatkan profit. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang dapat 

digunakan bagi investor untuk melakukan keputusan investasinya. Manfaat dari 

laporan keuangan tersebut akan menjadi optimal bagi investor apabila dapat 

menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keungan 

tersebut sangat berguna untuk melihat kondisi perusahaan saat ini, untuk 

memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi keuangan 

untuk masa mendatang dan dapat dijadikan pedoman bagi para investor untuk 

mengetahui kinerja masa lalu dan mendatang suatu perusahaan. Hal tersebut 

berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang disebut 

dengan profitabilitas.  

Dalam bentuk rasio profitabilitas, perusahaan dapat menarik investor 

untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara menjual sahamnya. Dampak 

positif dalam menganalisa rasio profitabilitas bagi investor sendiri, yaitu mereka 

dapat mengukur dan memberikan indikasi mengenai kinerja keuangan perusahaan 

yang mengeluarkan saham yang mereka beli. Artinya, apabila rasio profitabilitas 

tersebut baik, maka kinerja keuangan perusahaan perusahaan dalam menghasilkan 

profit juga baik, sehingga dividen  yang diterima oleh investor dapat sesusai 

dengan keuntungan yang mereka harapkan sebelumnya. 

Selain pemilik saham yang menaruh perhatian pada tingkat profitabilitas 

perusahaan, pemberi kredit pun akan menaruh perhatian pada likuiditas 

perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek finansialnya yang harus dipenuhi. Pada 

umumnya perhatian pertama dari analisis keuangan adalah likuiditas. Agar dapat 
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mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi kewajibannya yang akan jatuh 

tempo, maka likuiditas sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan sebagai 

jaminan pemenuhan seluruh hutang lancar perusahaan. Rasio likuiditas idealnya 

bagi setiap perusahaan adalah 200%, dan apabila likuiditas kurang dari 200%, 

maka dianggap kurang baik, karena apabila aktiva lancar turun maka jumlah 

aktiva lancar tidak cukup untuk menutupi hutang lancarnya. (Sawir, 2005:8) 

Baik pemilik saham yang menaruh perhatian pada profitabilitas dan 

pemberi kredit yang menaruh perhatian pada likuiditas, sebagai pihak yang 

menanamkan dan menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan, tentu 

menginginkan agar nilai saham yang dimilikinya tersebut meningkat secara terus-

menerus, sehingga hal tersebut meningkatkan kekayaan para investor. Tujuan 

investor menanamkan dan menginvestasikan dananya pada perusahaan adalah 

untuk mendapatkan dividen dan kontrol terhadap perusahaan dalam jangka 

panjang serta untuk mendapatkan capital gain. Semakin baik kondisi keuangan 

suatu perusahaan, maka diharapkan akan menghasilkan tingkat pengembalian 

saham yang baik bagi investor. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Silalahi dalam Syahib Natarsyah (2000) 

menunjukan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap harga 

saham, dan penelitian yang dilakukan Itabillah (2012) pada perusahaan Property dan 

Real Estate menemukan bahwa variabel Current Ratio (CR), Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap 

harga saham. Zuliarni (2012) pada perusahaan Mining and Mining Service juga 

menemukan bahwa Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian 

Husaini (2012) pada perusahaan Food and Beverages menemukan bahwa pengaruh 

Return on Asset berpengaruh terhadap harga saham sedangkan ROE tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian Dini dan Indarti (2011) pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

BEI menemukan bahwa ROE mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham sedangkan ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham. 

Penelitian Dita (2013) pada perusahaan Otomotif juga menemukan bahwa variabel 

Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap harga saham. 
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  Dari penjelasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa harga 

saham dapat dipengaruhi melalui profitabilitas dan likuiditas. Hal ini  juga 

dinyatakan oleh Michelle & Megawati (2005) bahwa tingkat pengembalian 

investasi berupa dividen bagi investor dapat diprediksi melalui rasio profitabilitas 

dan likuiditas dari perusahaan. Maka penulis menganggap bahwa profitabilitas 

dan likuiditas merupakan variable penting dalam menganalisis keuangan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor otomotif yang 

telah tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dituangkan dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Sektor Otomotif dan Komponennya yang Listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2010-2012”. 

  

1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam meneliti dan menseleksi saham yang ajan dibeli, maka investor 

perlu menganalisis faktor internal yang diperkirakan akan mempengaruhi harga 

saham tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan menganalisis laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, ide dasar penelitian ini adalah untuk 

mengkaji kemampuan rasio keuangan dalam menganalisis kinerja perusahaan 

dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan profitabilitas, likuiditas, dan harga saham 

perusahaan sektor otomotif dan komponennya pada tahun 2010-2012. 

2. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang listing 

di BEI periode 2010-2012 secara simultan. 

3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor otomotif dan komponennya yang listing 

di BEI periode 2010-2012 secara parsial. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas, likuiditas, dan harga 

saham perusahaan sektor otomotif pada tahun 2010-2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor otomotif yang listing di BEI periode 

2010-2012 secara simultan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor otomotif yang listing di BEI periode 

2010-2012 secara parsial. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para pelaku 

dunia usaha dan bisnis seperti investor dan perusahaan sudah go public 

yang termasuk ke dalam sektor otomotif, sehingga dapat mengetahui 

pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap harga saham perusahaan 

pada sektor otomotif. 

2. Pembaca 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam ruang lingkup 

yang sama. Juga diharapkan penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan bagi pembacanya serta memberikan gambaran tentang 

pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Harga Saham pada 

Sektor Otomotif. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti, kemudian dapat meningkatkan pemahaman bagi peneliti 
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untuk membandingkan antara teori yang ada dengan permasalahan 

yang terjadi. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Bagi negara yang sedang melakukan pembangunan ekonomi, modal atau 

dana yang besar akan sangat dibutuhkan sesuai dengan pertumbuhan yang 

ditargetkan. Dalam hal ini pasar modal akan memiliki peranan yang penting bagi 

perekonomian suatu bangsa. 

Pasar modal menurut Sunariyah (2011:4), yaitu : 

“Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa 

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, 

obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai 

jasa para perantara pedagang efek”. 

 

Pasar modal merupakan sarana atau tempat bagi terciptanya penyebaran 

modal dalam masyarakat, yaitu berupa tempat dimana bertemunya antara 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan memiliki minat menginvestasikan 

dananya (investor), dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan 

usahanya. 

Salah satu cara untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian yang 

diharapkan adalah dengan cara mengetahui sejauh mana kinerja dari perusahaan, 

dimana investor menanamkan investasinya serta menganalisa risiko terhadap 

instrument investasi yang dimilikinya. Tujuan utama dari investasi adalah untuk 

mendapatkan keuntungan. Dari berbagai bentuk investasi yang ada, salah satunya 

adalah investasi pada sekuritas. 

Menurut Downes dan Goodman (2001) yang dimaksud dengan investasi 

sebagai berikut :  

“Investasi adalah investasi keuangan dimana seorang investor 

menanamkan uangnya dalam bentuk usaha dalam waktu tertentu 

dari setiap orang yang ingin memperoleh laba dari keberhasilan 

pekerjaannya”. 
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Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor membutuhkan 

informasi-informasi keuangan dalam melaksanakan investasi terhadap kondisi 

keuangan perusahaan. Sumber informasi yang dapat digunakan oleh investor 

dalam mengambil keputusan investasi serta menilai kondisi dan potensi 

perusahaan adalah dengan menggunakan suatu alat berupa laporan keuangan. 

Menurut G. Sugiarso dan F. Winarni (2005;1) yang dimaksud laporan 

keuangan yaitu: 

“Laporan keuangan merupakan daftar ringkasan akhir transaksi 

keuangan organisasi yang menunjukan semua kegiatan operasional 

organisasi dan akibatnya selama buku yang bersangkutan”. 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan merupakan bentuk dari faktor-faktor 

internal yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Untuk menganalisis 

kinerja perusahaan tersebut diperlukan alat yang digunakan untuk menganalisa 

kekuatan dan kelemahan keuangan suatu perusahaan, yaitu analisis rasio 

keuangan. 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

suatu hasil laporan keuangan dengan hasil laporan keuangan lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Umumnya rasio keuangan 

yang dikenal ada dua yaitu rasio profitabilitas dan likuiditas. Namun, sebenarnya 

masih banyak rasio keuangan lainnya seperti rasio solvabilitas, rasio leverage, 

rasio produktifitas, rasio aktivitas, dan sebagainya. 

 

Menurut Kasmir (2012:115) pengertian rasio profitabilitas adalah: 

“Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan”. 

Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengitung tingkat 

profitabilitas perusahaan, menurut Agus Sartono (2008:122), rasio profitabilitas 

dikelompokan menjadi, Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Asset 
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(ROA), Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), dan Earning per 

Share.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, rasio profitabilitas yang 

digunakan adalah Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Return 

On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar nilai laba 

yang diperoleh suatu perusahaan dengan menggunakan total asset yang 

dimilikinya. Semakin tinggi ROA, maka kinerja perusahaan semakin efektif. Hal 

ini akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Dapat disimpulkan ROA merupakan variabel 

penting yang mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan pemegang saham 

publik. 

Selain ROA, 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 merekaa investasikan di 

dalam perusahaan (Syamsuddin, 2000:120). ROE umum digunakan oleh investor 

karena mendeskripsikan kemungkinan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. 

Dapat disimpulakn bahwa ROE merupakan variabel penting yang mempunyai 

hubungan dengan tingkat pendapatan pemegang saham publik. 

Dari penjelasan diatas, maka penulis menetapkan untuk memasukan 

Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) sebagai perhitungan analisis 

rasio profitabilitas. 

Selain profitabilitas, investor juga perlu untuk menganalisis likuiditas 

perusahaan yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Dalam mengukur dan menentukan tingkat 

likuiditas, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan pengukuran yang mapan 

terhadap modal kerja, karena akibat kesalahan dalam penetapan, perusahaan akan 

dihadapkan pada hambatan dalam menyelenggarakan aktivitas perusahaan 

perputaran modal kerja. Menurut Munawir (2002:31) mengemukakan definisi 

likuiditas sebagai berikut: 

Likuiditas adalah menunjukan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang baru segera dipenuhi, atau 
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kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada 

saat ditagih”. 

Rasio likuiditas terdiri dari Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, dan 

Loan to Deposit Ratio. Dalam mengukur atau menentukan tingkat likuiditas, suatu 

perusahaan perlu mempertimbangkan apabila tingkat likuiditas perusahaan tinggi 

maka semakin tidak efektif karena aktiva lancar yang terlalu besar akan berakibat 

timbulnya aktiva lancar yang menganggur. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan 

akan bergantung terhadap laporan hasil dari bagian keuangan terhadap tingkat 

likuiditas perusahaan agar dapat melihat seberapa besar kemampuan dalam 

membayar utangnya. 

Kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya merupakan peluang 

bagi perusahaan untuk meyakini pemegang saham bahwa perusahaan tersebut 

adalah perusahaan yang likuid sehingga deviden yang diharapkan akan diterima 

oleh mereka sesuai dengan keuntungan yang diharapkan sebelumnya.  

Rasio likuiditas yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

Current Ratio. Current Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi utangnya dengan membandingkan 

antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Pemilihan rasio ini didasarkan pada 

prinsip “hati-hati” yang menyatakan jika Current Ratio kurang dari 2:1 maka 

dianggap kurang baik, karena apabila aktiva lancar turun sampai lebih dari 50%, 

maka jumlah aktiva lancarnya tidak akan cukup lagi untuk menutup kewajiban 

lancarnya. (Riyanto, 2001:26). Maka penulis menganggap bahwa Current Ratio 

merupakan variabel penting yang berhubungan dengan tingkat pengembalian 

saham kepada investor. 

Dari penjelasan diatas, untuk melengkapi penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, maka rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE) untuk mewakili rasio profitabilitas, dan Current 

Ratio untuk mewakili rasio likuiditas sebagai perhitungan terhadap harga saham. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat disusun bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1  

Kerangka Pemikiran  
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Gambar 1.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian dan 

kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka penulis mengeluarkan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Profitabilitas (ROA, ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham 

2. Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham 

3. Profitabilitas (ROA, ROE) dan Likuiditas (Current Ratio) secara 

signifikan terhadap harga saham 

1.6. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan verifikatif. 

Menurut Nazir (2005:54) mendifinisikan bahwa : 

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan 

Profitabilitas 

- ROA 

(X1) 

- ROE 

(X2) 

 

Likuiditas 

- CR 

(X3) 

Harga Saham 

(Y) 
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tujuan membuat deskripsi, gambaran, lukisan, secara sistematis, 

factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena  yang diselidiki. 

Sedangkan definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) adalah 

sebagai berikut : 

“Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

perkiraan (estimate) dan pengujian hipotesis” 

Tujuan dari penelitian verifikatif ini adalah menguji hipotesis dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen serta besarnya 

hubungan yang terjadi. 

Sedangkan teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka  

Merupakan suatu penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur, 

membaca buku, artikel, dan lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian. 

b. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh 

data dengan cara penelitian secara langsung pada obyek penelitian. 

Dalam riset lapangan ini menggunakan teknik observasi dan 

dokumentasi. Dokumentasi sangat digunakan oleh penulis karena 

pencarian dan pengumpulan datanya dengan cara mempelajari dan 

menyalin sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data-data yang 

diperoleh dari observasi selanjutnya akan diolah, dianalisis, dan ditarik 

kesimpulan. 
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1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sumber data diperoleh dari Bank Indonesia melalui situs 

http://www.detikfinance.com/, Bursa Efek Indonesia dengan situs 

http://www.idx.co.id/, dan http://www.duniainvestasi.com/.  

No Kegiatan 
Okt 2013 Nov 2013 Des 2013 Jan 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pencarian Data x 
               2 Pengajuan Proposal 

 
x 

              3 Pengajuan Bab I 
   

x 
            4 Revisi Bab I 

   
x x x 

          
5 

Bab II Tinjauan 
Pustaka 

      
x 

         6 Revisi Bab II 
       

x x 
       

7 
Bab III Metodologi 
Penelitian 

        
x 

       8 Revisi Bab III 
        

x 
       9 Bab IV Pembahasan 

         
x 

      10 Revisi Bab IV 
         

x x x 
    

11 
Bab V Kesimpulan 
dan Saran 

            
x 

   12 Revisi Bab V 
            

X 
   13 Over All 

             
x x 

 14 Sidang 
               

x 

 

http://www.detikfinance.com/
http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/

