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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan pada umunya baik dibidang dagang,  jasa,  maupaun 

manufaktur selalu di hadapi dengan kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus 

dibayar baik dalam jangka pendek maupun panjang, kita sering sekali mendengar 

atau bahkan melihat ada perusahaan yang tidak mampu menbayar seluruh atau 

sebagian kewajibannya yang sudah jatuh tempo, ketidak mampuan perusahaan 

membayar kewajiban jangka pendek biasanya disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti tidak memilki dana sama sekali, atau perusahaan memiliki dana tetapi 

tidak bisa membayar dalam jatuh tempo karena harus menuggu waktu untuk 

mencairkan aktiva perusahaan. 

 Perusahaan-perusahaan dalam praktiknya, tidak jarang mengalami hal 

sebaliknya, yaitu kelebihan dana atau dalam arti lainnya jumlah dana tunai dan 

dana yang segera di cairkan melimpah, kejadian seperti ini bagi perusahaan bukan 

hal yang baik, kondisi seperti ini untuk perusahaan dapat diartikan bahwa adanya 

aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Managemen kurang mampu 

menjalankan kegiatan opresional perusahaan, terutama dalam menggunakan dana 

yang dimiliki. Management perusahaan harus menghindari hal tersebut dan 

mampu memahami kondisi, hal ini dapat dilakukan dengan salan satu cara 

menganalisis pengaruh rasio likuiditas terhadap perusahaan tersebut. kasus seperti 

kekurangan dana atau kelebihan dana akan menggangu hubungan antara 
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perusahaan dengan kreditor, distributor bahkan investor yang ingin menanamkan 

sahamnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut pasti akan mengalami 

krisis kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini membantu kelancaran 

perusahaan. Umumnya kita tau bahwa kepercayaan berbagai pihak terhadap 

perusahaan membantu dan modal utama perusahaan mencapai target yang telah 

ditetapkan. 

 Kasus-kasus diatas menjelaskan masalah likuiditas merupakan masalah 

penting yang sulit dipecahkan dari beberapa masalah lainnya yang dihadapi 

perusahaan, Perusahaan-perusahaan di Indonesia haruslah mampu mengatasi 

secara baik dan maksimal rasio likuiditas untuk menjaga kepercayaan khususnya 

investor karena akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran saham 

perusahaan tersebut, hal ini juga akan berpengaruh pada harga saham perusahaan 

tersebut dalam pasar modal. 

 Sebagaimana perusahaan pada umumnya yang secara berkala perlu 

melakukan analisis kinerja perusahan, Sama hal dengan perusahaan PT.Indofood 

Sukses Makmur Tbk melakukan analisis untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajibannya dan  sekaligus untuk mempermudah 

menentukan kebijakan bisnisnya untuk masa depan. Perusahaan PT.Indofood 

Sukses Makmur Tbk sama dengan perusahaan pada umumnya, dimana 

perusahaan harus memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan khusus jangka 

pendek, untuk mengukur hal tersebut perusahaan harus menganalisis rasio 

likuiditas khususnya rasio lancar dan rasio cepat. 
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 Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksa dana 

syariah oleh PT. Danareksa investment management pada juli 1997, bursa efek 

Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan 

Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 juli 2000 yang bertujuan untuk memandu 

investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Hadirnya indeks tersebut 

para pemodal syariah telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana 

berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001 untuk pertama 

kali dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa 

yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa Nomor 20/DSN-

MUI/VI/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah.
1
 

 PT. Indofood  Sukses Makmur Tbk, merupakan perusahaan raksasa 

terbesar di industri makanan Indonesia yang mendirikan unit-unit bisnis 

pendukungnya yang bergerak di bidang pengolahan makanan yang hampir seluruh 

produknya menguasai pasar di Indonesia. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk  

mendirikan unit-unit bisnis pendukungnya untuk mencapai terciptanya satu sistem 

produksi yang terintegrasi, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk memilki misi untuk 

meningkatan vitalitas hidup dan tetap menjadi salah satu penguasa pasar 

Indonesia mulai penanaman saham, perkebunan, hingga proses pembuatan produk 

makanan dibuat Indofood sebagai bisnis unit. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

dengan sistem produksi yang terintegrasi, bertujuan agar lebih mudah menguasai 

pasar dan tidak tergantung terhadap pemasok, karena bahan baku sudah dimiliki. 
2
 

                                                             
1
 sejarah  pasar modal syariah.html. diakses 21 juli 2018 dari http://syariah.ojk.go.id/ 

2
 Elvira Rosiana, “ pengaruh rasio likuiditas terhadap harga saham syariah yang terdaftar di 

JII,"     UIN Raden Fatah, Palembang 2016, h. 2-3. 
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 Pergeseran pola konsumsi masyarakat saat ini tenyata berdampak terhadap 

industry makanan instan, seperti halnya PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang 

bergerak di bidang industry makanan yang hampir seluruh produknya menguasai 

pasar Indonesia. Indofood telah berubah menjadi pangan solusi atau instan bagi 

masyarakat Indonesia bahkan beberapa masyarkat mancanegara. Produk 

perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sudah terkenal di beberapa Negara 

bahkan menjadi produk pilihan makanan instan utama di  Negara besar seperti 

Brazil, Fhilipina, Jepang dan tercatat hingga saat ini produk PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk sudah masuk 40 negara hal ini akan terus bertambah.
3
 

 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai salah satu perusahaan penguasa 

pasar indonesia tentu saja memberikan peranan penting bagi perekonomian 

Indonesia, peranan tersebut dapat kita lihat dari program seperti pengembangan 

sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kiprah perusahaan dalam 

sumber daya manusia di mulai tahap paling dini dengan memberikan biasiswa 

kepada siswa yang berprestasi dilingkuan perusahaan, pengembangan ekonomi 

dengan program kemitraan dengan usaha kecil menengah dan peran dalam 

kegiatan komunitas sebagai upaya mendekatkan perusahaan dengan masyarakat 

seperti safari ramadhan, sunatan massal, qurban, renovasi tempat ibadah. 

 Pergerakan saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk di dalam Jakarta 

Islamic index sangat berperan penting, perusahaan indofood pada jumat 17 

november 2017 berhasil menjaga indeks syariah menguat, Indeks saham syariah 

bergerak positif menutup perdagangan jelang akhir pekan, saham-saham sektor 

                                                             
3
Makin Agresif Lebarkan Sayap ke Luar Negeri.” di akses 22 juli 2018. dari 

https://ekonomi.kompas.com/read/2014/05/16/1839396/Indofood. 
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barang konsumsi seperti perusahaan PT Indofood Sukses MakmurTbk menjaga 

laju indeks saham syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta islamic indeks (JII) di zona 

positif.
4
 

 Dari uraian diatas peneliti tertarik menganalisis pengaruh rasio likuiditas 

terhadap harga saham khususnya perusahaan yang terdaftat di saham syariah. 

Perusahaan yang semangkin tinggi angka rasio likuiditasnya akan semangkin baik 

bagi investor hal ini akan berimbas pada harga saham yang cenderung naik karena 

tingginya permintaan. pada kesempatan ini peneliti memilih perusahaan PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk di karena sebagai salah satu perusahaan terbesar di 

Indonesia dan saat ini sudah memilki 12 anak perusahaan secara langsung, 

perusahaan ini juga memberikan peranan penting bagi perekonomian Indonesia. 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan raksasa di 

Indonesia tentu saja memiliki nilai saham yang bagus, tentu saja dengan nilai 

saham yang baik itu ada faktor-fakor pendukungnya,  karena itu peneliti ingin 

menganalisis tentang  Pengaruh Rasio likuiditas Terhadap Harga Saham 

Syariah (PT Indofood Tbk periode 2011-2018) 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh rasio lancar (current rasio) terhadap harga saham 

syariah (PT. Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2018)? 

2. Bagaimana pengaruh rasio cepat (quick ratio)  terhadap harga saham 

syraiah (PT. Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2018)? 

                                                             
4
 unilever dan Indofood jaga indeks syariah menguat, diakses 6 juli 2018 dari 

https://www.dream.co.id/dinar/tutup-akhir-pekan-indeks-syariah-bergairah-171117y.html. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio 

lancar (current rasio) terhadap harga saham syariah (PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk periode 2011-2018) 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio 

cepat (quick ratio) terhadap harga saham syariah (PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk periode 2011-2018) 

 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan mengenai pengaruh 

rasio likuiditas terhadap harga saham syariah (PT. UIndofood Sukses Makmur 

Tbk periode 2011-2018). Penelitian rasio likuiditas yang dipilih yaitu rasio lancar 

(current ratio ) dan rasio cepat (quick ratio), rasio lancar dan rasio cepat 

merupakan alat ukur kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek yang berpengaruh pada harga saham. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman bagi 

penulis serta memberikan informasi dan manfaat bagi pembaca terkait 

pengaruh rasio likuiditas terhadap harga saham syariah khususnya saham 

perusahaan yang terdaftar di saham syariah. Manfaat Praktis  
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1. Bagi Penulis  

  Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis berupa 

pemahaman yang lebih mengenai pasar modal syariah. Khususnya tentang 

likuiditas dan harga saham serta memenuhi syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana ekonomi syariah. 

2. Bagi Akademisi 

  Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana atau referensi  

dan menambah informasi pada mata kuliah yang berkaitan dengan rasio 

likuiditas dan harga saham. 

3. Bagi Umum 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

informasi tentang harga saham syariah bagi masyarakat dan khususnya bagi 

investor untuk dapat menilai dan gambaran terkait rasio likuiditas dan 

harga saham syariah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 

BAB II: Tinjauan Pustaka  

Landasan teori berisi tentang penelitian terdahulu, serta teori mengenai 

pengaruah rasio likuiditas terhadap harga saham syariah periode 2011-2018.   
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BAB III: Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi dan teknik pengumpulan sampel, variabel penelitian dan definisi 

operasional, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik 

analisis data. 

BAB IV: Pembahasan 

Pembahasan berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai analisis terhadap 

data dan pengujian yang dilakukan. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan 

dan memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




