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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal adalah tempat untuk memperjualbelikan sekuritas jangka

panjang, seperti saham dan obligasi. Fungsi pasar modal yaitu sebagai tempat bagi

emiten untuk memperoleh dana dari investor untuk pengembangan usaha,

tambahan modal kerja, ekspansi dan lain-lain dan sebagai tempat bagi investor

yang mempunyai kelebihan dana untuk berinvestasi agar mendapatkan

pengembalian berupa dividen dan capital gain. Pasar modal juga merupakan salah

satu indikator untuk menilai perekonomian suatu negara berjalan baik atau tidak,

jika pertumbuhan ekonomi suatu negara baik maka volume perdagangan pasar

modal akan meningkat, karena dengan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu

negara maka semakin banyak orang yang akan melakukan investasi dipasar modal

baik dalam negeri maupun luar negeri (Hariyani dan Purnomo, 2010).

Saham merupakan investasi yang paling banyak diminati, dilihat dari

meningkatnya transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia selama lima

tahun terakhir dan dipastikan akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini

menunjukan banyak perusahaan yang membutuhkan modal untuk kegiatan

operasionalnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk perusahaan

meningkatkan nilai agar para investor tertarik menanamkan modalnya.
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Tabel 1.1
Perkembangan jumlah emiten

Sumber: http//www.idx.co.id
Salah satu alasan saham banyak diminati oleh para investor adalah

pengembalian (return) yang didapat lebih besar dibanding dengan investasi lain.

Apabila investor berinvestasi dibank maka akan mendapatkan tingkat

pengembalian berupa bunga, namun jika investor berinvestasi dengan membeli

saham maka akan mendapat tingkat pengembalian berupa dividen dan capital

gain. Pengembalian jangka pendek berupa capital gain yaitu selisih antara harga

beli dan harga jual, sedangkan untuk jangka menengah berupa dividen yang akan

dibagikan kepada investor dan jangka panjang untuk menguasai perusahaan

(Prihadi, 2010).

Harga saham adalah harga yang terbentuk dibursa, harga dibursa

ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang

ingin membeli saham, maka harga saham tersebut cenderung akan bergerak naik

dan sebaliknya. Semakin banyak orang yang menjual sahamnya maka harga

saham akan bergerak menurun (Widoatmodjo, 2012).

Harga suatu saham di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik

faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dilihat

dari dalam perusahaan yang sifanya spesifik atas saham tersebut seperti penjualan,

Tahun Jumlah Emiten

2010 422

2011 442

2012 466

2013 486

2014 507
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kinerja keuangan, kinerja manajemen, kondisi perusahaan dan industri dimana

perusahaan tersebut bergerak. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-

faktor yang sifatnya makro dalam mempengaruhi harga saham di bursa seperti

inflasi,tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing dan faktor-faktor ekonomi

seperti kondisi sosial,politik dan faktor lainnya (Martalena dan Malinda, 2011).

Indeks harga saham merupakan salah satu pedoman dalam berinvestasi.

Ada beberapa indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menunjukan kondisi perusahaan

yang tercatat. Harga saham mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap

saham suatu perusahaan, karenanya setiap saat dapat mengalami perubahan

seiring dengan minat investor untuk menempatkan modalnya pada saham.

Sumber: http//www.idx.co.id
Gambar 1.1

Grafik perkembangan IHSG

Grafik tersebut menunjukan bahwa perkembangan harga saham dari tahun

ke tahun mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2010 - 2014 harga saham

mengalami pertumbuhan yang baik. Dilihat pada tahun 2010 ke 2011 mengalami

peningkatan sebesar 3,20%, dan yang paling terlihat peningkatan IHSG pada

tahun 2012 sebesar 12,94% yang menunjukan bahwa perekonomian indonesia pun

mengalami peningkatan yang positif, walaupun pada tahun 2013 sedikit menurun
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sebesar 0,98% tapi itu merupakan hal yang wajar dan peningkatan pada tahun

2014 sebesar 22,29%.

Investor sebelum berinvestasi harus melakukan analisis terlebih dahulu

untuk menghindari kemungkinan kerugian. Ada dua analisis yang digunakan yaitu

analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis

memprediksikan kemungkinan perubahan harga saham, analisis ini mengamati

perubahan harga saham dimasa lalu, perubahan harga saham biasanya disajikan

dalam bentuk grafik sehingga grafik menjadi alat analisis teknikal (Husnan,

2009).

Analisis fundamental merupakan analisis yang sangat berhubungan

dengan kondisi keuangan perusahaan. Analisis fundamental mempunyai konsep

bahwa nilai saham sebuah perusahaan tercermin dalam kinerja perusahaan

tersebut. Apabila kinerja keuangan perusahaan menunjukan adanya prospek yang

baik, maka sahamnya akan diminati investor dan harganya meningkat,dengan

meningkatnya harga saham tentunya return saham yang diterima investor juga

meningkat (Anoraga,2009).

Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan

dapat diperoleh melalui analisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan.

Kamaludin (2012) mengatakan bahwa rasio keuangan dirancang untuk membantu

mengevaluasi laporan keuangan atau membantu mengidentifikasi beberapa

kelemahan dan kekuatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat juga

sebagai pembanding posisi keuangan perusahaan dengan pesaing untuk kebijakan

keuangan perusahaan ke depan.
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Van Horne dan Wachowicz (2012) mengatakan bahwa pemegang saham

yang tidak puas dengan kinerja manajemen, kemungkinan akan menjual

sahamnya dan mengalihkan investasinya pada perusahaan lain yang dinilai lebih

menguntungkan. Jika hal ini dilakukan oleh pemegang saham maka akan

berdampak pada penurunan harga saham.Terjadinya penurunan harga saham yang

kemudian membentuk capital loss merupakan indikasi dari kinerja perusahaan

yang kurang baik.

Chen dan shimerda dalam Fahmi (2011) mengatakan bahwa rasio

keuangan merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kinerja dan kondisi

keuangan  dari suatu entitas. Sehingga bagi investor mengetahui kondisi keuangan

perusahaan dengan rasio sangat penting dan dianggap lebih fleksibel dan

sederhana yang dapat memberikan jawaban yang mereka inginkan. Jika investor

menilai kinerja suatu perusahaan buruk, maka akan berdampak pada rendahnya

harga yang ditawar investor terhadap harga saham perusahaan tersebut dan

sebaliknya.

Harga saham dipasar modal mencerminkan kondisi internal perusahaan.

Harga saham juga menjadi tolak ukur bagi investor dalam mengambil keputusan

investasinya. Harga saham ini terus menerus bergerak dan berubah dari waktu ke

waktu dan para investor terus-menerus memantau perkembangan investasinya dari

pergerakan harga saham yang terjadi.

Fahmi (2011) mengatakan bahwa bagi investor ada tiga rasio keuangan

yang paling dominan yang dijadikan rujukan untuk melihat kondisi kinerja suatu

perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio profitabilitas. Ketiga
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rasio ini secara umum selalu menjadi perhatian investor karena secara dasar

dianggap sudah mempersentatifkan analisis awal tentang kondisi suatu

perusahaan. Rasio likuiditas, leverage dan profitabilitas adalah rasio yang paling

banyak digunakan untuk menjadi acuan.

Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang

lancarnya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar utang dapat

menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Van horne dan Wachowicz (2012)

mengatakan bahwa rasio ini mempunyai pandangan menganai kompetensi

keuangan perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten

jika terjadi masalah.

Rasio leverage adalah rasio yang menunjukan bagaimana perusahaan

mampu untuk mengelola hutangnya dalam memperoleh keuntungan dan juga

mampu untuk melunasi kembali hutangnya. Rasio leverage digunakan juga untuk

mengetahui seberapa besar perusahaan membiayai perusahaannya dengan utang.

Semakin tinggi perusahaan menggunakan utang untuk membiayai perusahaan,

semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi, maka perusahaan harus mampu

mengelola utangnya.

Rasio profitailitas adalah rasio yang menunjukan keberhasilan perusahaan

didalam menghasilkan keuntungan. Salah satu kinerja keuangan yang banyak

dianalisis oleh investor adalah tingkat profitabilitas perusahaan karena hal ini

berkaitan erat dengan tingkat keuntungan yang diharapkan investor dari

kepemilikan saham. Oleh karena itu para investor dan kreditur sangat
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berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba

saat ini maupun di masa mendatang (Keown, 2005).

Kinerja perusahaan emiten dan pergerakan harga saham bergerak searah.

Artinya jika kinerja perusahaan baik, maka harga sahamnya akan meningkat,

begitu juga sebaliknya jika kinerja perusahaan kurang baik maka harga sahamnya

akan ikut menurun. Harga saham yang terlalu rendah sering diartikan bahwa

kinerja perusahaan kurang baik, namun bila harga saham terlalu tinggi juga

menimbulkan dampak yang kurang baik karena akan mengurangi kemampuan

investor untuk membelinya, sehingga menyebabkan harga saham sulit meningkat

lagi (Widoatmodjo, 2012).

Kenyataannya, tidak semua teori yang dipaparkan diatas sesuai dengan

bukti empiris yang ada. Seperti yang terjadi dalam beberapa perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rata-rata harga saham, CR, DER, DAR, ROE dan ROA

Indofood CBP Sukses Makmur periode 2012-2014

KETERANGAN 2012 2013 2014

HARGA SAHAM 7.800 10.200 13.100

CURRENT RATIO 276,25 241,06 218,3

QUICK RATIO 225,6 179,98 173,03

DER 0,48 0,60 0,66

DAR 0,32 0,38 0,40

ROE 19,04 16,85 13,83

ROA 12,86 10,51 8,42

Sumber: http//www.idx.co.id (data diolah)
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Perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) adalah perusahaan

produsen makanan kemasan yang termasuk kedalam sektor Consumer Goods

Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dilihat dalam tabel 1.2 terlihat

bahwa harga saham dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sangat bagus, dilihat dari

kenaikannya sebesar 30,70% ditahun 2013 dan naik sebesar 28,40% ditahun 2014.

Harga saham yang terus naik mengindikasikan bahwa banyak investor yang

tertarik untuk menginvestasikan di ICBP.

Current ratio ICBP tahun 2013 menurun sebesar 12,70%  dari tahun 2012

dan tahun 2014 menurun sebesar 4,36%. Current ratio yang rendah relatif lebih

riskan karena rasio lancar ini menunjukan tingkat keamanan dalam membayar

utang jangka pendeknya rendah. Quick ratio ICBP tahun 2013 menurun sebesar

20,22% dari tahun 2012 dan tahun 2014 menurun sebesar 3,86%, quick ratio ini

mengurangi persediaan karena dianggap sedikit tidak likuid dan kemungkinan

menjadi sumber kerugian.

Rasio Leverage perusahaan ICBP yang digunakan adalah Debt to Equity

ratio (DER) dan Debt Assets Ratio (DAR), semakin rendah DER dan DAR

semakin baik, karena aman bagi kreditor dan investor. Pada perusahaan ICBP,

DER dan DAR ini malah terus meningkat, ini mengindikasikan bahwa perusahaan

terus menggunakan utang nya dalam membiayai perusahaan. Penggunaan utang

yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan

masuk dalam kedalam kategori extreme leverage yaitu perusahaan terjebak dalam

tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut

(Fahmi,2011).
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Rasio profitabilitas perusahaan ICBP dari tahun ke tahun pun mengalami

penurunan, ROE tahun 2013 menurun sebesar 11,50% dari tahun 2012 dan pada

tahun 2014 menurun sebesar 17,90%. Begitu pula pada ROA menurun berturut

turut sebesar 18,20% dan 20,00%. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin

baik kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Tabel 1.3

Rata-rata harga saham, CR, DER, DAR, ROE dan ROA

AKRA AKR Corporindo Tbk periode 2012-2014

KETERANGAN 2012 2013 2014

HARGA SAHAM 4150 4375 4120

CURRENT RATIO 144,19 117,14 120,66

QUICK RATIO 116,66 89,48 93,54

DER 1,8 2,06 1,74

DAR 0,64 0,67 0,64

ROE 14,7 11,48 14,6

ROA 5,25 4,21 5,34

Sumber: http//www.idx.co.id (data diolah)

Perusahaan AKR Corporindo adalah perusahaan sektor trade, service and

investment yang perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, manufaktur dan

pertambangan dan perdagangan batubara. Dilihat dari tabel 1.3 harga saham

perusahaan AKRA ini dari tahun ketahun selalu naik, kecuali ditahun 2014. Harga

saham tahun 2013 naik 5,40% dari tahun 2012 , tapi pada tahun 2014 harga saham

turun sebesar 5,00% menjadi Rp.4120.

Seperti hal nya perusahaan ICBP, AKR Corporindo juga terjadi fenomena.

Pada saat harga saham AKRA naik pada tahun 2013 ternyata kinerja keuangan
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dan kondisi perusahaan yang dihitung dengan rasio, dilihat dari rasio likuiditas

rasio leverage dan rasio profitabilitas mengalami penurunan, sebaliknya pada saat

harga saham AKRA turun, ketiga rasio tersebut malah membaik. Padahal

terjadinya penurunan harga saham merupakan indikasi dari kinerja perusahaan

yang berjalan kurang baik (Verawati,2013).

Current ratio tahun 2013 menurun sebesar 19% pada saat harga saham

naik sebesar 5,40%, dan pada saat harga saham turun malah current ratio naik,

begitu pula dengan Quick Ratio. Rasio leverage yang digunakan dalam analisis

yaitu Debt Equity Ratio dan Debt Asset Ratio, pada saat DER dan DAR membaik

di tahun 2014 harga saham malah turun pada tahun 2014, dan begitu sebaliknya.

Rasio Profitabilitas juga ikut mengalami hal yang sama, pada saat ROE dan ROA

membaik sebesar 27,17% dan 26,80% harga saham malah turun sebesar 5%.

Menurut Ang (2007) semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang

tercermin dari rasio-rasionya maka semakin tinggi harga saham dan semakin

tinggi return saham perusahaan, demikian juga jika kondisi ekonomi baik, maka

refleksi harga saham akan baik pula. Fenomena yang terjadi ini menjadi dasar

peneliti mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh  rasio likuiditas, rasio leverage

dan rasio profitabilitas terhadap harga saham.

Penelitian mengenai rasio likuiditas yang diwakilkan dengan current ratio

dan quick ratio terhadap harga saham. Menurut penelitian yang dilakukan oleh

Amalia (2011) dan Kelly (2012) hasil penelitiannya menunjukan current ratio

berpengaruh terhadap harga saham, berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Itabilah (2011) dan Nardi (2014) yang menyatakan bahwa current ratio tidak
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berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian quick ratio yang dilakukan oleh

Raghilia (2013) dan Clara (2013) menyatakan berpengaruh terhadap harga saham,

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2011) dan Itabilah (2011)

menyatakan bahwa quick ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Penelitian selanjutnya mengenai rasio leverage yang diwakilkan dengan

debt equity ratio. Menurut hasil penelitian Amalia (2011) dan Itabilah (2011)

menyatakan bahwa debt equity ratio berpengaruh terhadap harga saham, berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri (2013) dan Safitri (2013) yang

menyatakan bahwa debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Rasio leverage yang diwakilkan oleh debt asset ratio, menurut hasil penelitian

Andri (2013) dan Viandita (2012) menyatakan bahwa debt asset ratio

berpengaruh terhadap harga saham, berbeda dengan penelitian yang dilakukan

Amalia (2011) dan Adi (2014) yang menyatakan bahwa debt asset ratio tidak

berpengaruh terhadap harga saham.

Penelitian mengenai rasio profitabilitas yang diwakilkan oleh return on

asset, menurut hasil penelitian yang dilakukan Setiadi (2014) dan Raghilia (2013)

menyatakan berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Itabilah (2011) dan Puspita (2013) menyatakan bahwa return asset

ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Rasio Profitabiltas yang

diwakilkan oleh return on equity, menurut hasil penelitian Ratih (2013) dan Dini

(2011) menyatakan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Itabilah (2011) dan Kelly (2012) menyatakan

bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap harga saham.
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Peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan yang

tergolong kedalam Kompas 100. Perusahaan yang tergolong kedalam Kompas

100 merupakan seratus perusahaan yang mempunyai saham unggulan dan

dijadikan acuan bagi investor untuk berinvestasi. Perusahaan yang tergolong di

LQ 45 yang mempunyai likuiditas dana yang paling liquid dan besar

kapitalisasinya tentunya masuk kedalam Kompas 100.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis bermaksud

untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN

PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN

YANG TERGOLONG KE DALAM KOMPAS 100 YANG TERDAFTAR

DI BURSA EFEK INDONESIA”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka pertanyaan

penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh Current ratio, Quick Ratio, Debt Equity Ratio,

Debt Asset Ratio, Return On Equity dan Return On Asset secara simultan

terhadap harga saham perusahaan yang tergolong ke dalam Kompas 100

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

2. Berapa besar pengaruh Current Ratio secara parsial terhadap harga saham

perusahaan yang tergolong kedalam Kompas 100 yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia
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3. Berapa besar pengaruh Quick Ratio secara parsial terhadap harga saham

perusahaan yang tergolong kedalam Kompas 100 yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia

4. Berapa besar pengaruh Debt Equity Ratio secara parsial terhadap harga

saham perusahaan yang tergolong kedalam Kompas 100 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia

5. Berapa besar pengaruh Debt Asset Ratio secara parsial terhadap harga

saham perusahaan yang tergolong kedalam Kompas 100 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia

6. Berapa besar pengaruh Return On Asset secara parsial terhadap harga

saham perusahaan yang tergolong kedalam Kompas 100 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia

7. Berapa besar pengaruh Return On Equity secara parsial terhadap harga

saham perusahaan yang tergolong kedalam Kompas 100 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia\

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masaah yang telah disampaikan, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Current Ratio, Quick Ratio,

Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio, Return On Equity dan Return On

Asset terhadap harga saham secara simultan.
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Current Ratio, Quick Ratio,

Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio, Return On Equity dan Return On

Asset terhadap harga saham secara parsial

1.4 Kegunaan Penelitian

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dan di analisis dalam

penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a. Bagi Pemegang Saham (investor)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi investor dalam

mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya dengan melihat

relevansi atas suatu informasi akuntansi yaitu rasio likuiditas, rasio

leverage dan rasio profitabilitas terhadap harga saham.

b. Bagi Penulis

Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Current ratio, Quick

Ratio, Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio, Return On Equity dan Return

On Asset berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan

Investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau

bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema

yang sama.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia dengan mengunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia,

www.idx.co.id. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai

dengan September.


