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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan di berbagai bidang saat ini semakin pesat. 

Oleh sebab itu perusahaan diharuskan memperluas usahanya dengan meraih 

pangsa pasar. Semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis 

mengakibatkan banyak perusahaan terus bersaing dan membutuhkan dana 

lebih untuk meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki dengan 

tujuan untuk mengembangkan perusahaannya (Ahmad dkk, 2018). Sumber 

pendanaan berasal dari modal asing yaitu sumber dana yang didapatkan dari 

luar perusahaan (kreditur) yang tidak ikut memiliki perusahaan tersebut 

seperti bank, perusahaan leasing, pemegang obligasi, dan lain sebagainya. 

Sumber pendanaan juga dapat berasal dari internal perusahaan yang 

melakukan aktivitas bisnis, sumber pendanaan ini disebut juga sumber 

pendanaan modal sendiri yang biasanya berwujud laba ditahan dan modal 

saham (Susanto, 2012).  

Sebelum menanamkan modalnya, investor terlebih dahulu melihat 

kinerja perusahaan, investor tentu hanya akan menanamkan modal pada 

perusahaan yang memiliki kinerja yang baik sehingga dapat memberikan 

keuntungan bagi penanam modal (Meythi, 2011). Jika harga saham suatu 

perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor 

menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola usahanya (Zuliarni, 

2012). 
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Budiman (2007) menyatakan peningkatan maupun penurunan harga 

saham dipengaruhi banyak faktor, ada faktor internal dan ada pula faktor 

eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi harga pasar seperti kondisi 

perekonomian, kebijakan pemerintah, inflasi, kondisi politik, dan lain-lain. 

Faktor internal yang memengaruhi harga saham seperti keputusan 

manajemen, kebijakan internal manajemen dan kinerja perusahaan. Seperti 

yang tertulis dalam artikel CNBC Indonesia, harga saham PT Tower Bersama 

Infrastructure Tbk dan PT XL Axiata tercatat turun dikarenakan kinerja 

keuangan yang mengecewakan. Kinerja keuangan periode kuartal III tahun 

2018 kedua perusahaan tersebut dinilai mengecewakan karena PT Tower 

Bersama Infrastructure Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp 623,45 

miliar, yang mana mengalami penuruan 4,11% dibandingkan laba bersih pada 

periode sama tahun sebelumnya (Saragih, 2018). Sementara PT XL Axiata 

membukukan rugi bersih sebesar Rp 144,81 miliar, padahal pada periode 

sama tahun sebelumnya mencatat laba bersih sebesar Rp 238,06 miliar 

(Franedya, 2018). 

Untuk berinvestasi di pasar modal, seorang investor harus memiliki 

beberapa informasi yang berhubungan dengan perkembangan harga saham 

sehingga bisa mengambil keputusan mengenai saham perusahaan mana yang 

layak untuk dipilih, harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan 

dalam mengelola perusahaan (Ahmad dkk, 2018). Perusahaan dapat 

mengendalikan agar harga saham mereka tidak turun, salah satu caranya 

adalah melalui kinerja perusahaan, kinerja perusahaan dapat diukur dengan 
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berbagai cara, salah satu cara yang umum digunakan adalah rasio keuangan, 

rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas 

dan profitabilitas. 

Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas (ROA), solvabilitas (DER), dan likuiditas (CR) 

terhadap harga saham. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset 

perusahaan (Sutrisno, 2001). Besar kecilnya suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi harga saham sebuah perusahaan, semakin besar ukuran 

perusahaan yang dapat dilihat dari total aset maka harga saham perusahaan 

akan semakin tinggi. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan, seperti aset, modal atau penjualan (Sudana, 2009: 25). Jika 

kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan dan menjanjikan 

keuntungan di masa mendatang maka banyak investor yang akan 

menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan, tentu saja 

mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi. 

Solvabilitas mengukur seberapa besar penggunaan utang dalam 

pembelanjaan perusahaan. Solvabilitas dapat diukur dengan Debt to equity 

Ratio (DER). Menurut Darsono (2005: 54), rasio ini menunjukkan persentase 

penyediaan dana oleh pemegang saham kepada pemberi pinjaman. Semakin 

tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh 

pemegang saham. Likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas perusahaan dapat 
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diukur dengan rasio lancar (current ratio). Rasio lancar menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan 

aset lancar yang dimiliki (Sudana, 2009: 24). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas terhadap harga 

saham menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Meythi dkk (2011), memiliki kesimpulan likuiditas dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur. Kemudian Manoppo, dkk (2017) menyatakan bahwa solvabilitas 

dan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. 

Pratama dan Erawati (2014) menyimpulkan bahwa solvabilitas dan likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sementara Susanto 

(2012) menyatakan bahwa likuiditas, solvabilitas, profitabilitas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap harga pasar saham, sedangkan ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan hasil 

penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas terhadap harga 

saham masih banyak menunjukkan hasil yang berbeda-beda meskipun rasio 

yang digunakan sama. Sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut 

untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 

dan likuiditas terhadap harga saham. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan ISSI yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017. Kriteria pemilihan saham Syariah 
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didasarkan kepada peraturan OJK No. II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan 

daftar efek Syariah, pasal 1.b.7. Alasan peneliti memilih perusahaan ISSI 

yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian karena pada tahun 2014, pasar 

modal di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah yang signifikan 

khususnya presentase investor syariah terhadap total investor. Presentasenya 

baru mencapai 0,7% di tahun 2014, meningkat menjadi 1,1% di tahun 2015, 

dan 2,3% di tahun 2016, hingga mencapai 3,1% di tahun 2017. Rata-rata 

pertumbuhan dari sisi volume, nilai dan frekuensi transaksi saham-saham 

berbasis syariah dalam lima tahun terakhir (2011 - Agustus 2016) jauh lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham non syariah, untuk rata-rata 

pertumbuhan volume transaksi saham syariah 167,2% berbanding 130% non 

syariah(republika.co.id). Selain itu, pada penelitian-penelitian terdahulu 

umumnya mengambil perusahaan-perusahaan manufaktur dan LQ 45 dan 

belum ada yang menggunakan perusahaan ISSI sebagai objek penelitian. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap harga saham? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap harga saham? 
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C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. 

3. Untuk menguji pengaruh solvabilitas terhadap harga saham. 

4. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap harga saham. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis 

Memberikan pemahaman secara teoritis mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas terhadap harga 

saham. 

b. Manfaat praktis 

Diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi 

yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 

dan likuiditas terhadap harga saham. 

 

 

 

 

 

 

  


