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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perekonomian dikaitkan pada pasar modal, ini disebabkan oleh pasar 

modal yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi juga fungsi keuangan yang 

dijalankan. Menurut Husnan (2009, hal 4) dalam Erna dkk (2012) fungsi ekonomi 

dari pasar modal dijalankan dengan penyediaan fasilitas yang mampu 

memindahkan dana yang berasal dari lender kepada pihak borrowed. Pihak lender 

ialah pihak yang memiiliki dana lebih sedang borrower adalah pihak yang 

memerlukan dana. investasi yang dilakukan oleh lender dilakukan guna 

mendapatkan keuntungan dari dana yang di salurkan. Dilihat dari sisi borrowers, 

dana tersebut akan dimanfaatkan untuk investasi tanpa mengganggu dana operasi 

perusahaan tersebut. Pasar modal memiliki peran penyediaan dana untuk lenders 

dan borowers sehingga kedua pihak tidak perlu secara langsung ikut terlibat dalam 

kepemilikan aktiva rill untuk investasi. 

Menurut Sunariyah (2006, hal 32) dalam Erna dkk (2012)  berbagai 

alternatif sumber dana telah dimiliki oleh perusahaan guna membantu 

menjalankan kegiatan operasional dari dlaam ataupun luar perusahaan. Laba 

perusahaan yg ditahan digunakan untuk alternatif pendanaan didalam perusahaan 

sedangkan pendaanan dariluar didapat dari kreditur yaitu saham ataupun utang. 

Pendanaan dengan mekanisme penyertaan dilakukan dengan menjual saham 

kepada masyrakat atau yang biasa dipahami dengan penawaran umum atau istilah 

go public. 
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 Perusahaan yang tidak melakukan go publik menilai perusahaan dengan 

menggunakan harga yang mampu dibayakan oleh calon pembeli untuk perusahaan 

tersebut. namun untuk perusahaan go publik yang menjadi indikator jual beli 

dibursa efek ialah harga saham perusahaan tersebut. Maka dari itu jika harga 

saham naik akan meningkatkan  nilai perusahaan lalu jika nilai perusahaan 

meningkat akan memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham hal ini 

disebabkan karena peningkatan harga saham maka peningkatan pengembalian 

bagi pemegang saham akan tinggi.  (Wulandari, 2009). 

Prestasi perusahaan sangat berkaitan dengan harga saham yang diperjual 

belikan di bursa efek, selain itu prestasi dari perusahaan dilihat dari kinerja 

keuangan perushaan. Kinerja perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan 

yang dikeluarkan perusahaan (Wulandari, 2009). 

Setiap investor memiliki tujuan di investasinya adalah pengembalian yang 

didapat atau return dari investasi yg ditanamkan. Return atau imbalan dari 

investasi dapat berupa deviden atau capital gain yang diartikan sebagai nilai 

selisih dari harga pasar saham dengan harga nominalnya. Perusahaan juga 

mengingkan (expected return), walaupun pada penanaman investasi 

dimungkinkan adanya resiko yang dihadapi maka perusahaan berusah 

menghimpun setiap dana dari pemegang saham persahaan memiliki kewajiban 

memelihara dan menjaga keuangan perusahaan dengan memperhatikan prospek 

perusahaan, likuiditas, leverage, probabilitas, dan kinerja perusahaan 

(permofmance) (Wulandari, 2009). 



3 
 

Kinerja perusahaan dianalisis dengan dengan rasio-rasio keuangan yaitu 

rasio probabilitas, likuiditas, leverage, dan investasi. Rasio-rasio tersebut 

dilakukan untuk dapat mengetahui harga saham dimasa mendatang.  

Perusahaan asuransi di Indonesia belakang ini menunjukan peningkatan  

cukup baik. Peningkatan ini didasarkan pada kesadaran masyarakat akan 

pentingnya perlindungan terhadap berbagai resiko yang akan terjadi sewaktu-

waktu menimpa diri mereka.  Bagi perusahaan asuransi keuntungan yang didapat 

dari menyediakan layanan asuransi ialah  pasar yang  diolah semakin luas dan 

dapat dijadikan sebagai Suatu sasaran penjualan produk yang mereka miliki.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan faktor-faktor fundamental 

dalam menghitung harga saham, serta objek penelitian yakni perusahaan asuransi 

go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penulis memilih perusahaan 

asuransi karena perusahaan asuransi sebagai pilihan untuk berjaga-jaga akan hal 

yang terjadi di masa depan serta bisa menjadi pilihan dalam investasi. Alasan 

lainnya adalah untuk melengkapi atau membandingkan dengan penelitian-

penelitian terdahulu. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas,  perumusan masalah yang dapat diambil ialah 

sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh rasio likuiditas Current Ratio (CR), rasio leverage 

Debt to Equity Ratio (DER), dan rasio profitabilitas Return On Asset (ROA) 

terhadap harga saham di perusahaan asuransi yang go public di Bursa Efek 

Indonesia?   
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat tercapai dan pembahasan masalah tidak melebar dari 

judul. Maka peneliti hanya membatasi penelitian pada: 

1. Penelitian ini menggunakan double log dimana uji seluruh koefisien seluruh 

berpengaruh bersifat elastisitas. 

2. Variabel yang digunakam yaitu harga saham, rasio likuiditas (current ratio), 

rasio leverage (debt to equity ratio), dan rasio profitabilitas (return on asset). 

3. Objek penelitian yaitu perusahaan asuransi yang go public di Bursa Efek 

Indonesia 

4. Periode pengamatan penelitian adalah tahun 2012-2016.  

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengatahui pengaruh rasio likuiditas Current Ratio (CR), rasio 

leverage Debt to Equity Ratio (DER), dan rasio profitabilitas return on asset 

(ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang go 

publik di Bursa Efek Indonesia 2012-2016.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir juga 

aplikasi dari ilmu pengetahuan mengenai pasar modal yang didapat di bangku 

kuliah. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menentukkan keputusan dalam setiap 

bidang baik keuangan dan pengembalian kepada pemilik saham 
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3. Bagi investor dan calon investor

Penelitian ini dapat dijadiakn panduan juga informasi untuk pengambilan

keputusan investor guna melakukan kegiatan investasi di pasar modal.

4. Bagi  Peneliti selanjutnya

Penlitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi peneliti

selanjutnya juga sebagai bentuk referensi untuk penelitian yang dilakukan.




