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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

 Pasar modal memberikan peran yang besar untuk perekonomian di suatu 

negara karena itulah pasar modal dapat dikatakan memberikan dua fungsi 

sekaligus. Salah satunya memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal 

menyediakan fasilitas mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang 

memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). 

Peranan informasi pada dasarnya sangat penting bagi investor dan pemain pasar 

modal kaitannya dalam penganbilan keputusan. Perlunya informasi untuk 

memperhitungkan serta melakukan  pertimbangan. Agar pada saat melakukan 

transaksi hal tentang naik turunnya harga saham dapat teratasi. Harga saham 

dipengaruhi beberapa faktor salah satunya ialah faktor internal perusahaan yang 

akan memperlihatkan profit perusahaan. 

 Perusahaan penting mempunyai perencanaan sehingga manajer harus 

mampu pengelolaan dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan investor melakukan 

penilaian terhadap perusahaan menggunakan beberapa sudut pandang. Secara 

garis besar penilaiannya yaitu dengan melihat serta meperhitungkan seberapa jauh 

perusahaan menghasilkan profit. Seberapa besar dalam pembagian dividen dan 

berapa besar perusahaan dalam mengelola modal. Adapun caranya dengan 

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan akan menjadikan perencenaan dan 

pengendalian keuangan perusahaan akan berjalan baik serta lancar. Setelah itu 

dapat dilakukan analisis laporan keuangan agar mendapatkan informasi sehingga 
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dapat mengambil keputusan secara akurat. Mengetahui tingkat likuiditas, 

solvabilitas, tingkat profitabilitas dan tingkat stabilitas usaha adalah salah satu 

tujuan dari kinerja keuangan yang melihat dari rasio keuangannya.  

Analisis rasio keuangan merupakan alternatif yang menguji informasi 

keuangan bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau prediksi terhadap harga 

saham. Analisis rasio keuangan didasarkan pada data keuangan historis yang 

tujuannya untuk memberi suatu indikasi kinerja perusahaan pada masa yang akan 

datang. Analisis rasio juga merupakan dasar untuk menilai serta menganalisis 

prestasi operasional suatu perusahaan. Selain itu diperhitungkan sebagai kerangka 

kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Analisis rasio dapat digunakan 

untuk mengukur adanya jaminan atas dana yang akan ditanamkan dalam 

perusahaan. 

Harga saham merupakan ukuran berapa nominal harga jual serta beli yang 

sedang berlangsung di pasar efek yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam arti 

tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Harga saham dapat dihitung 

menggunakan perhitungan Return saham. Return saham sendiri merupakan 

jumlah dalam prosentase yang diperoleh oleh investoer ketika berinvestasi saham. 

Perhitungan return dapat menggunakan Capital Gain dan Yield. Harga saham  

yang memiliki nilai tinggi pada harga pasar saham suatu perusahaan, maka 

investor akan tertarik untuk menjual sahamnya. Secara umumnya harga saham 

diperoleh untuk menghitung nilai sahamnya.  Semakin jauh perbedaan harga 

saham dan nilai perusahaan, maka hal ini mencerminkan terlalu sedikitnya 

informasi yang disetor perusahaan pada bursa efek sehingga harga saham tersebut 
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cenderung dipengaruhi oleh tekanan psikologis pembeli atau penjual. Untuk 

mencegah hal tersebut, sebaiknya perusahaan setiap saat memberi informasi yang 

cukup ke bursa efek, sepanjang informasi tersebut berpengaruh terhadap harga 

pasar sahamnya. 

Untuk mengetahui perkembangan dalam suatu perusahaan diperlukan 

pengetahuan tentang analisis data keuangan menggunakan rasio keuangan. 

Analisis rasio keuangan membantu manajer keuangan memperkirakan reaksi para 

kreditur dan investor dan memberikan pandangan tentang bagaimana kira-kira 

dana dapat diperoleh. Sedangkan definisi rasio keuangan ialah angka yang 

diperoleh dari hasil perbandigan pada neraca atau laporan keuangan yang yang 

menghasilkan angka sebagai rasio keuangan.  

 Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakann adalah sesuai 

kinerja keuangan perusahaan yaitu rasio yang digunakan dalam penilaian 

perusahaan oleh seorang invertor pada umumnya yaitu profitabilitas, solvabilitas 

dan likuiditas. Rasio aktivitas tidak tercantum dalam penelitian dikarenakan 

pengukurannya berhubungan dengan efektifitas penggunaan aset dan perputaran. 

Sedangkan perusahaan transportasi bukan perusahaan yang menyimpan aset yang 

akan digunakan sebagai persediaan. Karena tergolong perusahaan yang menjual 

jasa dalam menunjang kegiatan usahanya. Rasio profitabilitas yang digunakan 

adalah Retun on Asset, Return on Equity , Rasio solvabilitas yang digunakan Debt 

to Equity ratio, sedangkan Rasio Likuiditas yang digunakan adalah Current Ratio 

dan Quick Ratio. 
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 Rasio profitabilitas pada umumnya merupakan rasio yang menunjukkan 

laba dari sebuah perusahaan tentunya laba perusahaan akan ada pengaruhnya 

terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan Sri Zuliarni (2012) 

membuktikan bahwa ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola laba akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. ROE (Return 

On Equity) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba menggunakan modalnya sendiri dan dalam menghasilkan laba 

yang tersedia bagi investor.  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rescyana Putri 

Hutami (2012) menyatakan bahwa ROE terbukti mempengaruhi harga saham. 

 Rasio likuiditas ialah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan menurut 

Kasmir (2012:129). Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurjanti (2011) 

menunjukkan bahwa nilai Quick Ratio yang mengalami kenaikan tidak memiliki 

pengaruh terhadap harga saham. Current Ratio untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek perusahaan semakin baik maka akan berdampak positif pula dalam 

kesetabilan harga saham. Menurut Mohamad Reza (2013) Current Ratio memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham. 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

financialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio yang digunakan 

untuk penelitian ialah Debt to Equity Ratio (DER) ialah Rasio hutang modal 

menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-

hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh 
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mana perusahaan dibiayai dari hutang. Penelitian sebelumnya Hilmi (2016) telah 

mengukur adanya hubungan signifikan antara DER dengan harga saham. 

 Penelitian ini difokuskan terhadap perusahaan yang memiliki kriteria pada 

jasa transportasi karena pada era sekarang ini sedang maraknya persaingan antar 

perusahaan transportasi dan transportasi merupakan kebutuhan para masyarakat 

yang ingin perjalanannya terasa nyaman. Apalagi kebijakan pemerintah dalam 

penurunan bahan bakar membuat saham transportasi naik. Seperti tertera berita di 

Beritasatu.Com “Pemerintah kembali menurunkan harga bahan bakar minyak 

(BBM) jenis premium dan solar. Turunnya harga minyak ini sesuai dengan tren 

pelemahan harga minyak dunia. Analis Daewoo Securities, Taye Shim, 

mengatakan emiten sektor transportasi akan mendapatkan keuntungan dari 

penurunan BBM jenis premium dan solar ini." Kami perkirakan sektor 

transportasi akan mendapat banyak keuntungan dari melemahnya harga minyak 

karena selama ini BBM menjadi komponen biaya operasional perusahaan 

transportasi paling tinggi," ujarnya dalam hasil riset Daewoo”. 

 Berdasarkan latar belakang yang muncul diatas, maka peneliti mengangkat 

judul yang sesuai dengan latar belakng yaitu : 

“PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM 

PERUSAHAAN JASA (SUB.TRASPORTASI) YANG TERCATAT DI BEI” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh simultan terhadap harga saham 

perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Return On Aset (ROA) berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga 

saham perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Quick Ratio (QR) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian untuk menyebutkan secara spesifik maksud ataupun 

tujuan yang hendak dilakukan peneliti untuk penelitian yang akan dilaksanakan. 

Tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh kinerja keuangan secara simultan terhadap harga 

saham perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh positif Return on Asset (ROA) terhadap harga 

saham perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk menguji pengaruh positif Return on Equity (ROE) terhadap harga 

saham perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk menguji pengaruh positif Current Ratio (CR) terhadap harga saham 

perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menguji pengaruh Quick Ratio (QR) terhadap harga saham 

perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga 

saham perusahaan jasa transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari sebuah penelitian seharusnya dapat berguna bagi pembaca untuk 

mendapatkan informasi dan sebagai petunjuk unyuk mengambil keputusan, 

manfaat tersebut baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan ,manfaat bagi obyek 

yang diteliti maupun manfaat bagi peneliti. 

Bagi Penulis 

Penulis mampu berfikir kritis terhadap penelitian yang dilakukan dengan 

teori yang telah diperoleh dari hasil pembelajaran sehingga dapat 

diterapkan pada proses penelitian. Selain itu dapat mengembangkan ilmu 

dan kemampuannya dalam berfikir sehingga pengetahuan dari penulis 

dapat bertambah. 

Bagi Investor 

Dengan membaca hasil penelitian ini ,pembaca dapat mengerti bagaimana 

dalam pengambilan keputusannya terkait harga saham. Sehingga pada saat 

bertransaksi, para investor yang sebagai pembaca tidak mengalami 

kerugian pada masa yang mendatang. 

Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat menjadi bahan referensi para mahasiswa yang membutuhkan acuan 

sesuai tema yang dimiliki. Menambah daftar peneliti dalam kaitannya 

saham. 

Bagi Perusahaan 

Manfaat bagi perusahaan ialah dengan adanya penelitian ini perusahaan 

dapat mengetahui rasio mana saja yang dapat mempengaruhi kinerja dari 
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perusahaan itu sehingga dalam kedepannya perusahaan dapat memperbaiki 

kinerja perusahaan yang aka berdampak pada harga saham perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi  

 Menjelaskan secara deskriptif mengenai hal – hal yang ditelitioleh peneliti 

secara garis besar, oleh sebab itu maka dijelaskan sebagai berikut : 

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Pada Bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan serta penjelasan 

tentang topik masalah yang diteliti oleh penulis dan manfaat serta 

dampak yang diberikan penulis bagi pembaca penelitian. Terdapat 

Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,  

Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi. Pada bab 1 

ini telah menjadi rangkuman tentang topik yang akan dijelakan 

oleh peneliti dan menjelakan tema yang akan diteliti. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab 2 ini menyajikan dasar – dasar teori yang dipergunakan 

dalam penelitian yang berisi : Penelitian Terdahulu, landasan Teori 

,Kerangka Pemikiran, dan hipotesis Penelitian. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Menjelaskan sistem metode penelitian yang dikerjakan, dalam bab 

ini rancangan Penelitian, batasan Penelitian, Indetifikasi Variabel, 

definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, teknik Pengambilan 

Sampel, Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisi Data. 

 



 
 

10 
 

 
 

BAB 4: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini mengemukakan tentang gambaran subyek penelitian serta 

analisis data penelitian yang terdiri dari analisis deskriptif 

pengujian hipotesis, dan pembahasan dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan. 

BAB 5: PENUTUP 

Bab ini mengemukakakan tentang kesimpulan, keterbatasan serta 

saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. 


