
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Krisis subprime mortgage di Amerika Serikat (AS) dua tahun lalu secara 

cepat berkembang menjadi krisis keuangan global. Krisis tidak hanya terjadi di 

bursa saham dan sektor keuangan AS, melainkan sudah menjalar ke Eropa, Rusia, 

Asia, Amerika Latin, dan Australia. 

Hampir semua negara terkena dampaknya, tidak terkecuali Indonesia. 

Sudah banyak diberitakan di berbagai media massa, krisis keuangan global itu 

berdampak terhadap pasar saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan 

(IHSG) di Bursa Efek Indonesia terkoreksi sangat tajam ke level 1.400 - 1.500 

dibandingkan puncaknya pada level 2.800 pada akhir 2007. 

Permintaan terhadap komoditas serta barang ekspor non migas yang 

berupa barang manufaktur Indonesia juga mulai menunjukkan penurunan. Mulai 

banyak diberitakan adanya cancellation atau pengurangan order untuk sisa order 

tahun 2008. Hal ini mulai dirasakan untuk alas kaki, tekstil, garmen, kerajinan 

tangan, dan meubel. Pengurangan permintaan ini kemungkinan berlanjut hingga 

2009, khususnya untuk tujuan pasar yang sedang terkena krisis ekonomi seperti 

Amerika, Eropa, dan Jepang. 

Barang-barang manufaktur seperti garmen, tekstil, alas kaki, makanan, 

elektronik dari China hampir dapat dipastikan semakin banyak masuk ke 

Indonesia. Dalam jangka pendek hingga menengah, dampak krisis keuangan 

global akan mulai dirasakan oleh sektor-sektor yang ekspor intensif (export-

oriented) dan sektor-sektor yang bersaing dengan barang impor (import-

competing). 

Komoditas dan produk yang terkena adalah hasil perkebunan, hasil 

minyak dan pertambangan, serta barang-barang manufaktur. Adapun pelaku usaha 

yang paling terkena adalah mereka yang bergerak di sektor ekspor dengan tujuan 

ke pasar-pasar yang saat ini mengalami resesi ekonomi. 



 

 

Untuk dapat menunjukkan tingkat kinerja suatu perusahaan, terdapat 

beberapa rasio keuangan, diantaranya adalah Tingkat Likuiditas, Return On 

Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS). Suatu perusahaan yang ingin 

mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya harus memiliki kemampuan 

untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. 

Dengan demikian likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk 

membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo 

dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. 

 Jumlah alat-alat pembayaran (alat likuid) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan pada saat tertentu, merupakan kekuatan dalam membayar kewajiban-

kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau dengan kata lain 

perusahaan tersebut belum tentu mempunyai kekuatan membayar, semuanya 

bergantung pada manajemennya masing-masing. 

 Untuk lebih memperjelas gambaran mengenai masalah likuiditas, 

Bambang Riyanto (2000 : 25), mengemukakan bahwa : 

 “Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi”. 

Salah satu cara di dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat likuiditas 

perusahaan adalah dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, dimana rasio-rasio 

ini berguna untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan tentang cara menilai dan 

meningkatkan posisi keuangan perusahaan tersebut. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Munawir (2002 : 72), salah satu rasio yang dapat dijadikan 

sebagai indikator tingkat likuiditas adalah dengan menggunakan Current Ratio. 

Current ratio menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditur 

jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang 

tersebut. Semakin tinggi current ratio suatu perusahaan maka akan semakin kecil 

resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang 

pendeknya. Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, maka dapat 

digunakan indikator Return On Investment (ROI) yang merupakan ukuran 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi 



 

 

(return) semakin besar. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa return yang 

diterima oleh investor dapat berupa pendapatan dividen dan capital gain. Dengan 

demikian meningkatnya ROI juga akan meningkatkan pendapatan dividen 

(terutama cash dividend). 

Sebagaimana lazimnya, pengukuran ROI didapat dari Earning After Tax 

(EAT) dan total investasi aktiva operasi. Besarnya EAT diperoleh dari laporan 

laba rugi, sedangkan total investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

total aktiva tetap (bersih) yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan yang 

tercermin dalam laporan neraca (sisi aktiva / asset). 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, 

maka perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan Earning Per Share 

(EPS) yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

per lembar saham. EPS biasanya merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh 

investor. Pada umumnya manajer perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon 

pemegang saham sangat tertarik akan EPS, karena hal ini menggambarkan jumlah 

rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Para calon pemegang 

saham sangat tertarik dengan EPS yang besar, karena hal ini merupakan salah satu 

indikator keberhasilan suatu perusahaan. 

Earning Per Share (EPS) merupakan pendapatan setelah pajak dan jumlah 

saham yang beredar. Jadi dengan mengetahui EPS, para investor bisa menilai 

estimasi pendapatan yang akan diterima, karena EPS mencerminkan pendapatan 

di masa yang akan datang yang mempengaruhi harga pasar saham. Semakin tinggi 

EPS maka akan semakin tinggi harga saham (Lukman Syamsuddin, 2002 : 72). 

Jadi, Earning Per Share (EPS) mempunyai pengaruh positif terhadap harga 

saham, apabila harga Earning Per Share (EPS) semakin besar maka harga saham 

akan semakin naik pula. 

Saham adalah salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar 

modal dan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan 

Terbatas (PT) atau biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik 

saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan 



 

 

demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau 

pemegang saham perusahaan dimana saham diperjual belikan di pasar modal. 

Pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pembiayaan 

jangka panjang yang relatif murah dari instrumen-instrumen keuangan dalam 

berbagai surat berharga (sekuritas). Melakukan investasi di pasar modal 

setidaknya harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu : keuntungan yang diperoleh 

dan resiko yang mungkin terjadi. 

Dalam berinvestasi di pasar modal investor memerlukan pertimbangan-

pertimbangan yang matang. Informasi akurat yang diperlukan yaitu mengetahui 

sejauh mana eratnya hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi 

harga saham perusahaan yang akan dibeli. Dengan mengetahui pengaruh variabel-

variabel tersebut, investor dapat memilih strategi untuk memilih perusahaan yang 

benar-benar dianggap sehat sebagai tempat menanamkan modalnya. 

Investasi di pasar modal memiliki tingkat return yang besar akan tetapi 

resikonya pun besar, karena pada pasar modal tingkat keuntungan yang diperoleh 

investor akan lebih tinggi tetapi keuntungan ini akan berbanding lurus dengan 

tingkat resiko yang didapat, resiko ini timbul dari fluktuasi harga saham yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik faktor fundamental perusahaan maupun 

fundamental ekonomi. 

Investasi di bidang manufaktur tekstil pada umumnya bersifat jangka 

panjang dan akan bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak 

krisis ekonomi tahun 1998, banyak perusahaan pengembang mengalami kesulitan 

karena memiliki utang dolar Amerika dalam jumlah besar. Suku bunga kredit 

melonjak hingga 50% sehingga pengembang kesulitan membayar cicilan kredit. 

Menurunnya kinerja perusahaan akan direspon investor di pasar modal sehingga 

mempengaruhi harga pasar saham. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH PERKEMBANGAN TINGKAT 

LIKUIDITAS, RETURN ON INVESTMENT (ROI), DAN EARNING PER 

SHARE (EPS) TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (PENELITIAN 



 

 

PADA 5 EMITEN SEKTOR MANUFAKTUR TEKSTILYANG TERDAFTAR 

DI BEI)”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tingkat Likuiditas, Return On Investment (ROI), Earning Per 

Share (EPS), dan harga saham perusahaan sektor manufaktur. 

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Likuiditas, Return On Investment (ROI), dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham sektor manufaktur secara 

simultan dan parsial. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

   Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh 

data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang merupakan 

salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan Tingkat Likuiditas, Return On 

Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

perusahaan sektor manufaktur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Likuiditas, Return On Investment 

(ROI), dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham sektor 

manufaktur secara simultan dan parsial. 

 

1.4 Kegunaan Hasil 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti 

bagi semua pihak, terutama bagi : 

 

 

 



 

 

1. Manfaat Keilmuan 

a. Penulis 

Menambah wawasan dan memperluas cakrawala berpikir serta 

menambah pengalaman dalam bidang investasi terutama dalam 

menilai saham perusahaan yang banyak dipengaruhi oleh berbagai 

aspek, baik internal keuangan perusahaan ataupun harga saham itu 

sendiri. 

2. Manfaat Operasional 

a. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

pertimbangan, khususnya bagi individual investor yang tertarik untuk 

berinvestasi agar mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

harga saham dan tepat dalam melakukan investasi. 

b. Pembaca 

Dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi 

pembaca yang merasa tertarik berinvestasi di pasar modal, khususnya 

investasi pada saham, agar bisa menilai saham suatu perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

    Tersedianya informasi baru baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan oleh pasar berakibat 

kemungkinan perubahan pada keseimbangan harga yang ada. Dalam kegiatan di 

pasar modal, informasi merupakan unsur yang pokok dan dominan, karena pada 

hakekatnya informasi yang menyajikan keterangan atau gambaran suatu 

perusahaan baik yang menyajikan kondisi perusahaan dan prospek di masa yang 

akan datang, karena informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat serta ulet 

sangat diperlukan. 

    Sebelum manajer keuangan mengambil keputusan keuangan, perlu 

dipahami kondisi keuangan perusahaan terlebih dahulu, kemudian analisis laporan 

keuangan tersebut. Disamping manajer keuangan (sebagai pihak internal 

perusahaan), beberapa pihak di luar perusahaan juga perlu memahami kondisi 



 

 

keuangan perusahaan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah calon pemodal dan 

kreditur. Kepentingan mereka berbeda, tetapi mereka mengharapkan untuk 

memperoleh informasi dari laporan keuangan perusahaan. 

Bagi perusahaan laporan keuangan tersebut disususun menurut prinsip-

prinsip akuntansi dan karenanya para pemakai laporan keuangan perlu memahami 

cara penyajian informasi keuangan tersebut. Dari laporan keuangan yang 

diterbitkan setelah dianalisis akan bisa diperoleh rasio keuangan, yang berguna 

untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan, serta 

untuk menunjukkan apakah posisi keuangan membaik atau memburuk selama 

suatu waktu (Brigham, 2001). Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi 

perusahaan, diperlukan beberapa tolok ukur, antara lain adalah rasio yang 

menghubungkan data-data keuangan yang satu dengan lainnya. 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan 

yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan 

untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di 

masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk 

kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan. 

Selain itu, dari rasio keuangan yang diperoleh, maka manajemen 

perusahaan yang bersangkutan maupun para investor akan dapat melakukan 

tindakan, setelah menilai kinerja perusahaan yang dilihat dari rasio keuangan 

tersebut dan melakukan penilaian terhadap nilai saham perusahaan. 

Dari rasio-rasio keuangan yang akan digunakan, antara lain adalah Current 

Ratio yang mewakili rasio likuiditas, Return On Investment (ROI) untuk mewakili 

rasio prifitabilitas, dan Earning Per Share (EPS) untuk mewakili rasio penilaian. 

1. Tingkat Likuiditas 

 Likuiditas perusahaan dipertimbangkan sebagai salah satu variabel dalam 

penelitian ini karena tingkat likuiditas akan menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas adalah dengan menggunakan Current Ratio. Semakin 



 

 

tinggi current ratio suatu perusahaan maka akan semakin kecil resiko 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka 

pendeknya. Informasi yang diperoleh berdasarkan hal tersebut adalah 

dengan tingginya tingkat likuiditas, maka hal tersebut akan mengurangi 

tingkat ketidakpastian yang akan ditanggung oleh investor dalam 

penginvestasian modalnya kepada perusahaan. 

2. Return On Investment (ROI) 

 Suad Husnan (2004 : 74) menyatakan bahwa ROI menunjukkan seberapa 

banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan yang 

dimiliki. ROI mengukur produktivitas dari dana yang diinvestasikan dalam 

perusahaan dan berguna untuk mendeteksi kesalahan dalam pengunaan 

modal. Pada dasarnya laba yang dihasilkan harus sebanding dengan aktiva 

yang telah digunakan. 

 Analisis ROI merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan 

dalam harta-harta yang dioperasikan, untuk memperoleh keuntungan 

seperti yang dikemukakan oleh Lukman Syamsuddin (2000 : 63), 

sebagai berikut : 

 “ROI atau yang sering juga disebut dengan “Return on Total Asset” adalah 

merupakan penggabungan kemampuan perusahaan secara keseluruhan 

dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik 

kondisi suatu perusahaan”. 

 Tinggi rendahnya ROI suatu perusahaan dipengaruhi oleh keputusan 

perusahaan dalam mengalokasikan dana yang mereka miliki pada berbagai 

bentuk investasi dan seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ROI 

mempengaruhi harga saham. 

 

 

 



 

 

3. Earning Per Share (EPS) 

 Earning Per Share (EPS) adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. EPS 

biasanya merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh investor. Jadi, 

dengan mengetahui EPS, para investor bisa menilai estimasi pendapatan 

yang akan diterima, karena EPS mencerminkan pendapatan di masa yang 

akan datang yang mempengaruhi harga pasar saham. 

    Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham, yaitu likuiditas perusahaan 

yang diukur dengan Current Ratio, profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

Return On Investment (ROI), dan rasio penilaian yang diukur dengan Earning Per 

Share (EPS). 

Jika perusahaan atau sektor manufaktur mempunyai masa depan yang 

bagus, yang dapat memberikan keuntungan bagi investor, maka transaksi saham 

perusahaan ataupun sektor industri tersebut akan mengalami kenaikan dan tingkat 

harga akan mengikuti laju perkembangan dari kondisi perusahaan tersebut. 

Harga saham di pasar modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

para investor terhadap suatu saham. Agus Sartono (2001 : 70) menyatakan bahwa 

harga saham ditentukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar 

modal. Permintaan dan penawaran yang membentuk harga saham dapat terjadi 

karena para investor sepakat terhadap harga suatu saham. Kesepakatan investor 

tentunya telah didasarkan kepada analisa masing-masing investor. Pada umumnya 

analisa yang digunakan oleh investor adalah analisa fundamental yaitu salah satu 

analisa yang digunakan investor untuk mempelajari pengaruh kondisi perusahaan 

terhadap harga saham. 

 Menurut kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

Laporan Keuangan Emiten 

Sektor Manufaktur Tekstil 

Emiten Sektor Manufaktur 

Tekstil 

Emiten Sektor Manufaktur 

Tekstil yang memiliki Laporan 

Keuangan 

Current Ratio Return on 

Investment (ROI) 
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Likuiditas Profitabilitas Rasio Penilaian 

Harga Saham 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 : Faktor-faktor yang diteliti 

 

 



 

 

Hipotesis : 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

1. Likuiditas, profitabilitas, dan rasio penilaian berpengaruh terhadap harga 

saham secara simultan. 

2. Likuiditas, profitabilitas, dan rasio penilaian berpengaruh terhadap harga 

saham secara parsial. 

 

1.6  Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 

deskriptif verikatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Bentuk atau jenis 

penelitian ini dalam pelaksanaannya adalah deskripsi verikatif dengan metode 

penelitian explanatory survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan 

hubungan antara variabel dengan cara menginterpretasikan terlebih dahulu 

kesimpulan yang akan diperoleh melalui pengajuan hipotesis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakukan pada laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur 

tekstil yang telah terdaftar di BEI yang diperoleh dari Pusat Riset Pasar Modal 

BEI yang berlokasi di gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-

53. Penelitian ini juga dilakukan pada situs internet www.jsx.co.id, www.bi.go.id, 

www.bapepam.go.id. Penelitian juga dilakukan dengan cara mempelajari literatur-

literatur, buku-buku, dan sumber lainnya seperti majalah, jurnal, internet dan 

koran-koran yang berhubungan dengan penelitian. 

  Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni 2009. 

 

 

 

 


