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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

Pada era sekarang investasi tidak hanya memberikan keuntungan pribadi saja 

namun investasi sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus mengundang investasi 

yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena jika investasi 

meningkat maka pendapatan nasional akan ikut meningkat. (sumber : 

https://setneg.go.id, 14 Juli 2019) 

Investasi yang paling diminati oleh investor sekarang ini salah satunya adalah 

investasi saham di pasar modal. Pasar modal merupakan tempat pendanaan untuk 

suatu perusahaan ataupun institusi lainnya seperti pemerintah dan jadi tempat untuk 

kegiatan berinvestasi. Pasar modal merupakan tempat berkumpulnya para investor 

atau pemilik modal dengan orang yang sedang membutuhkan sebuah modal. 

Melewati pasar modal suatu perusahaan bisa mendapatkan dana untuk membantu 

aktivitas perekonomiannya. Menurut Zuliarni (2012) pasar modal adalah salah satu 

dari beberapa faktor yang membantu dalam perekonomian dunia begitupun di 

Indonesia. Suatu perusahaan dikatakan berhasil jika perusahaan tersebut sudah 

tercatat dan aktif dalam perdagangan di pasar modal. Indonesia Stock Exchange 

https://setneg.go.id/
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(IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal yang terdapat di 

Indonesia.  

Pada saat ini tepatnya era globalisasi banyak sektor ekonomi sedang 

mengalami fluktuasi harga saham. Faktor eksternal yang menyebabkan hal tersebut 

salah satunya yaitu adanya peristiwa didomestik pada bulan April 2019, disaat 

Indonesia sedang diguncang dengan kondisi politik yaitu adanya pemilihan Presiden. 

Hal ini dibuktikan dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yaitu 

menurun sebesar 3,23%.  (sumber : www.cnbcindonesia.com, 08 Mei 2019) 

 

Gambar 1.1 

Pergerakan IHSG setelah Pilpres 2019 

Sumber : www.cnbcindonesia.com 

Hal lain penyebab fluktuasi harga saham salah satunya yaitu faktor ekonomi 

global yang tidak pasti. Seperti adanya perang dagang antara China dengan Amerika 

Serikat yang kembali memanas. Pitter Abdullah yang merupakan Direktur Riset 

Center of Reform on Economics (Core) di Indonesia mengatakan bahwa hal tersebut 

http://www.cnbcindonesia.com/
http://www.cnbcindonesia.com/
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bukan hanya berdampak di pasar saham Indonesia saja, akan tetapi juga berdampak 

diberbagai bagian dunia. Hal tersebut yang menyebabkan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) menurun sejak akhir Desember 2018 sampai 17 Mei 2019, IHSG 

menurun sampai 5,74% (berdasarkan data Bareksa).  IHSG  pada tahun 2019 sempat 

anjlok 3,81% ke level 5.767,40 dari 6.458,12. (sumber : http://www.idx.co.id/) 

Tabel 1.1 

Ringkasan IHSG tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dari 581 saham yang telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terdapat 

234 saham turun harga, 195 saham menguat dan 152 saham stagnan. Berdasarkan 

data dari Bloomberg 7 dari 10 sektor pembentuk IHSG berada pada zona merah. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Dipimpin oleh sektor  industri yang mengalami penurunan paling besar (-1,60%) dan 

sektor manufaktur (-0,98%). Adapun sektor perkebunan yang mengalami kenaikan 

(2,08%) dan di sektor kontruksi (0,51%). (https://investasi.kontan.co.id, 30 Desember 

2019) 

Tabel 1.2 

Dampak penurunan IHSG pada harga saham di BEI 2019 

Industri -1,60% 

Manufaktur -0,98% 

Barang konsumen -0,82% 

Pertambangan -0,60% 

Keuangan -0,43% 

Infrastruktur -0.42% 

Aneka Industri -0,17% 

Perkebunan 2,08% 

Konstruksi 0,51% 

Perdagangan dan jasa 0,09% 

Sumber : Diolah 

 Seiring dengan adanya penurunan pada perusahaan manufaktur sepanjang 

2019, saham – saham pada perusahaan otomotif juga menurun sejak awal tahun 2019. 

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) melaporkan bahwa 

sepanjang Januari – Desember 2019 penjualan mobil turun 10,8 % yaitu 1.026.921 

unit dari 1.151.413 pada tahun 2018 (www.cnbcindonesia.com, 16 Januari 2020). 

Menurut Jongkie D.Sugihartono yang merupakan ketua GAIKINDO penjualan 

menurun bukan hanya karena memanasnya politik dalam negeri saja namun juga hal 

tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, naiknya suku bunga dan nilai tukar 

rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Pada tahun 2015-2018 yaitu Rp 13.400 

https://investasi.kontan.co.id/
http://www.cnbcindonesia.com/
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sedangkan tahun 2019 Rp 15.400 dan sampai saat ini menjadi Rp 14.700. Penjualan 

kendaraan yang menurun merupakan salah satu penyebab saham pada perusahaan 

otomotif turun. 

Hal tersebut membuat 13 saham otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 11 diantaranya mengalami penurunan, 1 stagnan dan 1 menguat. PT Indo 

Kordsa Tbk (BRAM) mengalami penurunan sebesar 39,81% , sedangkan yang 

mengalami kenaikan adalah PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) sebesar 

4,35%. (www.cnbcindonesia.com, 6 Februari 2020). Turunnya saham saham pada 

perusahaan otomotif, merupakan salah satu faktor yang membuat industri manufaktur 

menurun sepanjang 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) menilai jika manufaktur 

merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian di Republik Indonesia.   

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 

Saham-saham industri otomotif selama 2019 

Sumber : CNBN Indonesia 

http://www.cnbcindonesia.com/
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Harga saham dapat berfluktuasi dengan cepat. Hal ini karena sebuah proses 

turun naiknya permintaan dan penawaran dari pembeli maupun penjual saham dalam 

bursa. Capital gain merupakan salah satu bentuk keuntungan dari harga saham yang 

tinggi dan perusahaan bisa dikatakan bagus, sehingga gampang untuk manajemen 

perusahaan mendapatkan sebuah dana dari perusahaan luar. Sedangkan kerugian 

diakibatkan oleh turunnya harga saham yang disebut dengan capital loss dan 

membuat investor tidak terdorong untuk membeli saham.  

Selain dari faktor eksternal, fluktuasi harga saham juga dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal sebuah perusahaan. Faktor internal tersebut dapat dilihat melalui 

laporan kinerja keuangan suatu perusahaan. Investor jika ingin menanamkan modal 

pada perusahaan, yang dilihat oleh investor adalah kinerja keungan perusahaan 

tersebut. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari hasil kerja sebuah perusahaan 

yang sudah pernah dicapai dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan. 

Sehingga, jika sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka tingkat kesehatan 

perusahaan tersebut akan ikut baik (Fahmi 2012).   

Kinerja keuangan merupakan kondisi yang menggambarkan keadaan 

keuangan sebuah perusahaan. Kinerja keuangan sebuah perusahaan ditentukan 

dengan melihat tinggi rendahnya nilai saham pada perusahaan tersebut. Seorang 

investor akan memerlukan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan 

suatu perusahaan sebagai pertimbangan dalam menganalisis harga saham. Investor 

akan memberikan atau menambahkan modal jika perusahaan tersebut mempunyai 

kinerja keuangan yang dinilai bagus dan dapat dipastikan akan menerima keuntungan 
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dari penanaman modal tersebut. Salah satu alat ukur kinerja keuangan yaitu analisa 

laporan keuangan dari perusahaan tersebut.  Untuk menganalisis laporan keuangan 

dapat dilihat pada rasio-rasio yang terdapat dalam laporan keuangan. Banyak rasio-

rasio ataupun indikator yang dapat menganalisis kinerja keuangan sebuah perusahaan. 

Menurut Kasmir (2019:106) rasio-rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan dan rasio 

penilaian. Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitabilitas, dikarenakan beberapa penelitian terdahulu sering menggunakan 

keempat rasio keuangan tersebut. 

Likuiditas perusahaan memperlihatkan kemampuan sebuah perusahaan dalam 

melunasi hutang jangka pendek dan membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Menurut Munawir (2016:31) rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur likuiditas 

sebuah perusahaan atau kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi semua 

liabilitas finansial yang harus segera dibayar. Jika sebuah perusahaan ingin memenuhi 

liabilitas jangka pendeknya pada waktu jatuh tempo maka aset lancar perusahaan 

harus lebih besar dengan hutang yang harus segera dibayar. Rasio likuiditas ini sangat 

penting bagi investor jika ingin mengetahui tingkat likuid suatu perusahaan. Salah 

satu cara untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan yaitu dengan rasio lancar atau 

Current Ratio (CR). CR dapat melihat kemampuan perusahaan untuk  membayar 

liabilitas atau utang lancar dengan menggunakan aset lancar. Likuiditas ini 

mempunyai pengaruh yang cukup banyak terhadap harga saham, jika nilai likuiditas 

tinggi, maka harga saham perusahaan akan naik. Searah dengan hasil penelitian dari 
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Arifin and Agustami (2017) menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Akan tetapi berlawanan dengan penelitian dari Olivia 

Christina O and Robiyanto (2018) yang menunjukkan hasil bahwa Likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Menurut Kasmir (2019:153) Solvabilitas digunakan untuk menilai sejauh 

mana aset perusahaan didanai oleh utang yang artinya seberapa besarkah beban utang 

yang perlu ditanggung oleh perusahaan dibanding dengan asetnya. Solvabilitas 

memberikan suatu gambaran tentang tingkat kecukupan utang suatu perusahaan. Debt 

To Equity Ratio (DER) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat 

solvabilias. Jika semakin tinggi Debt To Equity Ratio (DER) maka harga saham akan 

turun dan jika DER rendah maka harga saham naik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Tumandung, Murni, and Baramuli (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Octaviani and Komalasarai (2017) menunjukkan hasil bahwa solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas sebuah 

perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya atau untuk menilai tingkat 

efisiensi (efektivitas) penggunaan sumber daya perusahaan. Menurut Kasmir 

(2019:174) rasio aktivitas adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur efektivitas 

dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Aktivitas dapat dinilai dengan 

membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi dalam aset untuk satu periode. 

Aktivitas dapat mempengaruhi harga saham karena rasio aktivitas merupakan tolak 
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ukur untuk memperhitungkan seberapa efisien perusahaan dapat memanfaatkan dan 

mengelola sumber daya yang dimilikinya. Salah satu indikator untuk mengukur 

tingkat aktivitas perusahaan yaitu dengan menggunakan Total Assets Turn Over 

(TATO). Semakin tinggi rasio perputaran aset maka semakin baik kinerja perusahaan 

dikarenakan rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 

lebih banyak pendapatan, yang kemudian membuat harga saham juga naik. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Hutapea, Saerang, and Tulung (2017) menunjukkan 

bahwa aktivitas berpengaruh terhadap harga saham. Sebaliknya, penelitian yang 

dilakukan oleh Asmirantho and Somantri (2017) menunjukkan hasil bahwa aktivitas 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Menurut Kasmir (2019:115) profitabilitas merupakan rasio keuangan yang 

memperlihatkan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Jika sebuah 

perusahaan dalam kondisi yang dikategorikan untung atau menjanjikan untuk 

mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, maka itu banyak investor yang 

akan menanamkan dananya untuk membeli saham disebuah perusahaan. Tentunya hal 

ini mebuat harga saham naik menjadi lebih tinggi. Profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan Return On Assets (ROA). ROA bisa menunjukan kemampuan dalam 

sebuh perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani and Komalasarai (2017) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh dengan harga saham. Sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Khan Ghauri (2014) menunjukkan hasil 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

 Selain itu penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu yang 

menjadi pendukung dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh 

Octaviani and Komalasarai (2017) yang melakukan pengujian pengaruh likuiditas, 

profitabilitas dan solvabilitas perusahaan terhadap harga saham. Sampel yang 

didapatkan adalah 9 perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa likuiditas 

yang diukur dengan menggunakan Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham, profitabilitas yang menggunak Return On Assets (ROA) 

berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, solvabilitas yang menggunakan 

Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

 Penelitian dari Mohammad Khan Ghauri (2014) yang mengabil tentang 

pengaruh faktor ukuran deviden, profitabilitas, dan pertumbuhan terhadap harga 

saham pada Sektor Perbankan di Pakistan. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 15 bank yang terpilih di Karachi Stock Exchange pada tahun 2008-2011. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu profitabilitas dan pertumbuhan berpengaruh 

terhadap harga saham sedangkan ukuran tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Alasan melakukan penelitian ini yaitu yang pertama, pada penelitian terdahulu 

hanya melakukan pengamatan selama 3-4 tahun sedangkan pada penelitian ini 

melakukan pengamatan selama 5 tahun (2015-2019). Dapat disimpulkan dari 

penelitian sebelumnya bahwa semakin panjang periode penelitian yang digunakan 
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maka semakin bagus dan valid hasil analisisnya. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan guna melihat apakah hasil yang akan didapatkan nantinya bisa mendekati 

hasil atau berbeda hasil dengan penelitian sebelumnya. Kedua, adanya hasil yang 

berbeda-beda dari penelitian terdahulu. Ketiga, dengan kasus yang ada diatas peneliti 

tertarik menggunakan sampel pada perusahaan otomotif. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada diatas dan berdasarkan 

ketertarikan penulis terhadap perusahaan otomotif maka penelitian ini mengambil 

judul yaitu “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham (Studi Pada 

Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas mak perumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada sub sektor 

perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap harga saham pada sub sektor perusahaan 

otomotif  yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah Aktivitas berpengaruh terhadap harga saham pada sub sektor perusahaan 

otomotif yang terdaftar di BEI? 

4. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada sub sektor  

perusahaan otomotif  yang terdaftar di BEI? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 

1. Untuk menguji pengaruh Likuiditas terhadap harga saham pada sub sektor  

perusahaan otomotif  yang terdaftar di BEI 

2. Untuk menguji pengaruh Solvabilitas terhadap harga saham pada sub sektor  

perusahaan otomotif  yang terdaftar di BEI 

3. Untuk menguji pengaruh Aktivitas terhadap harga saham pada sub sektor  

perusahaan otomotif  yang terdaftar di BEI 

4. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap harga saham pada sub sektor  

perusahaan otomotif  yang terdaftar di BEI 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasakan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah peneliti 

jelaskan, terdapat manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan sebuah gambaran praktik maupun teori yang 

sudah didapatkan sewaktu perkuliahan dan khususnya dalam konsentrasi 

keuangan. Dalam penelitian ini peneliti bisa mengetahui tentang pengaruh faktor-

faktor yang mempengaruhi harga saham. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam 

mengambil suatu keputusan didalam bidang keuangan yang tentunya 

berhubungan dengan harga saham perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi ataupun pertimbangan dalam 

mengambil sebuah keputusan dibidang keuangan dan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang serta 

semoga bisa membuat penelitian yang lebih baik. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat untuk mempermudah pemahaman dan 

memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan 

oleh peneliti. 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah 

yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut, rumusan masalah yang akan 

diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dalam penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai acuan, landasan teori yang menjadi dasar 
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untuk penulisan, kerangka pemikiran teoritis penelitian serta hipotesis 

penelitian. 

BAB III : Metode Penulisan 

Pada bab ini, menguraikan rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi, 

sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan teknik 

analisa data yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

BAB IV: Gambaran Subjek Penelitian Dan Analisis Data 

Pada bab IV ini, menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, 

memaparkan analisis data dan pembahasan yang berisi penjelasan hasil 

penelitian. 

BAB V : Penutup 

Pada bab V ini berisi kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian, serta saran 

yang diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. 
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