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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal memiliki 

kegiatan diantaranya memperjualbelikan sekuritas seperti saham dan obligasi. 

Pembangunan ekonomi Indonesia secara tidak langsung dapat meningkat 

dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pasar modal.  

Pasar modal syariah bergerak pada kegiatan permodalan pasar yang 

kegiatanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal 

syariah memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara khususnya 

dalam bidang ekonomi. Peranan pasar modal dapat menjadi alternatif bagi 

perusahaan yang kurang memiliki dana untuk mengembangkan perusahaannya. 

Pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai sarana investasi efek syariah bagi 

para investor. Pasar modal syariah dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa 

melihat latar belakang suku, agama dan ras tertentu. 

Menurut analis senior binaartha securities Reza Priyambada, (2017) indexs 

sektor barang dan konsumsi pekan lalu berhasil menjadi indeks sektor saham 

terkuat pada pekan lalu. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, indeks sektor 

barang dan konsumsi naik hingga 3,02 persen ke level 2.394,536 dari pekan 

sebelumnya 2.324.281. Menurut analisis senior Binaarta Securities Reza 

Priyambada, menguatnya sektor barang dan konsumsi dipengaruhi oleh aksi beli 

yang dilakukan pasar. Seperti saham-saham emiten PT Uniliver Indonesia Tbk 
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(UNVR) dan PT Indofood CBP sukses makmur Tbk (ICBP). Diketahui kedua 

saham emiten ini termasuk dalam saham berkapitalisasi besar.1 

Sektor industri barang dan konsumsi merupakan salah satu sub sektor 

industri yang cukup menarik dikarenakan produk barang dan konsumsi selalu 

dibutuhkan dikalangan masyarakat. Produk-produk dari perusahaan sektor 

industri barang dan konsumsi sering dinikmati masyarakat sehari-hari, produk  

yang dibutuhkan oleh masyarakat antara lain industri kosmetik dan keperluan 

rumah tangga, minuman dan makanan. 

Kriteria barang dan konsumsi yang dianggap sebagai produk halal menurut 

undang-undang republik Indonesia nomer 33 tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi 

bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 

Desember 2009 M., Komisi fatwa MUI menjelaskan dan menetapkan tentang 

barang konsumsi dengan mengingat firman Allah SWT tentang tentang 

keharusan mengkonsumsi makanan halal;  

ِعن    ُو ُو ٌّ   ط َت ُو ت ُو ش ب َّ
ن
ِع     ن ُت ْط ِع  شَّيب ات  ُو ُو ا   ُو ِع ب ًلت  َتَّ بان  ٌّت ْ ع ًلا طت َلت ضع حت َرط ن ِفع  ْلط مب ُع وا   تن  شنبنسو ُكو  َيت َأُّيه

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 

di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah 

[2]: 168). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor 

                                                           
1 www.cnnindonesia.com diakses pada 27 april 2019 pukul 02.00 
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perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, 

dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.2 

Elemen penting dalam bursa pasar modal syariah salah satunya adalah 

Daftar Efek Syariah. Daftar Efek Syariah (DES) dapat dikatakan sebagai elemen 

penting karena didalamnya meliputi kumpulan efek yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan 

(OJK). Saham syariah yang masuk Daftar Efek Syariah merupakan kumpulan 

saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan syariah atau perusahaan tersebut 

memenuhi kriteria syariah sehingga OJK menetapkan bahwa saham perusahaan 

tersebut ditetapkan sebagai Daftar Efek Syariah. Perusahaan yang terdaftar pada 

Daftar Efek Syariah (DES) telah diatur oleh dewan komisaris otoritas jasa 

keuangan. 

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan. Contoh-contoh rasio keuangan yang dimaksud 

yaitu Current Ratio, Earning Per Share, Return On Equity. Current ratio 

digunakan untuk membandingkan liabilitas jangka pendek dengan aktiva lancar 

sedangkan Earning Per Share merupakan pemberian keuntungan kepada 

investor yang memegang saham serta  Return On Equity digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Current Ratio menurut Home dan Whachowicz  merupakan rasio yang 

membandingkan liabilitas jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek 

                                                           
2 Ojk.go.id 
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(lancar) yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut, semakin tinggi rasio 

ini maka semakin besar penjaminan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Nilai 

aktiva lancar yang hanya digunakan untuk menjamin hutang jangka pendek 

suatu perusahaan akan membuat investor merasa kurang percaya sehingga 

investor kurang tertarik untuk melakukan investasi disuatu perusahan tersebut.3  

Return On Equity merupakan rasio yang sangat penting bagi pemilik 

perusahaan, karena ratio ini menunjukkan tingkat kembalian yang dihasilkan 

oleh manajemen dari modal yang disediakan oleh perusahaan. ROE menunjukan 

keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham. Return on equity menurut 

kasmir ratio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

Return On Equity merupakan ratio yang sangat penting bagi pemilik perusahaan, 

karena ratio ini menunjukkan tingkat kembalian yang dihasilkan oleh 

manajemen dari modal yang disediakan oleh perusahaan. ROE menunjukan 

keuntungan yang akan dinikmati oleh pemilik saham.4 

Informasi Earning Per Share merupakan informasi yang mendasar bagi 

para investor. Earning Per Share menurut Khasmir merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Earning Per Share atau laba per lembar saham menunjukkan besarnya 

laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi pemegang saham atau jumlah 

uang yang dihasilkan dari setiap lembar saham.5 

                                                           
3 Home dan wachowicz (2009) dalam Pratama,C. dkk. 2019. Pengaruh Return On Equity, Earning 

Per Share, Debt To Equity Ratio terhadap harga saham. jurnal administrasi bisnis. 66 (1) 
4 Kasmir, 2015, Analisis Laporan Keuangan,edisi satu, cetakan ketujuh, hal.204 
5 Kasmir, 2015, Analisis Laporan Keuangan,edisi satu, cetakan ketujuh, hal.207 
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Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri barang dan 

konsumsi yang terdaftar pada OJK tahun 2017. Berdasarkan permasalahan yang 

telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

Current Ratio (CR), Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE) 

terhadap harga saham syariah pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar pada OJK tahun 2017.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka penelitian ini 

ingin mengkaji beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio  terhadap harga saham pada perusahaan 

sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK tahun 2017 ? 

2. Bagaimana pengaruh Earning Per Share terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK 

tahun 2017 ? 

3. Bagaimana pengaruh Return On Equity terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK 

tahun 2017 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap harga saham yaitu sebagai berikut :  

1. Mengetahui  pengaruh Current Ratio terhadap harga saham pada perusahaan 

sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK tahun 2017. 
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2. Mengetahui pengaruh Earning Per Share  terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK 

tahun 2017. 

3. Mengetahui pengaruh Return On Equity terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar pada OJK 

tahun 2017. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

digunakan sebagai bahan informasi dan acuan dalam penelitian yang serupa.  

2. Manfaat praktis  

Hasil pada penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara 

langsung diantaranya: 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada pihak perusahaan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham. 

b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat dan membantu para investor dalam mengambil 

keputusan investasi. 

c. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam berinvestasi saham 

syariah. 
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E. Batasan Istilah  

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada serta keterbatasan waktu 

dan pengetahuan agar pembahasan lebih terfokus maka dibutuhkan pembatasan 

masalah yaitu: 

1. Current Ratio adalah rasio yang membandingkan liabilitas jangka pendek 

dengan sumber daya jangka pendek (aktiva lancar) yang tersedia untuk 

memenuhi liabilitas tersebut. Semakin baik current ratio maka akan semakin 

liquid perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan minat para investor. 

2. Earning Per Share atau pendapatan per lembar saham adalah suatu pemberian 

keuntungan yang diberikan kepada investor yang memegang setiap lembar 

saham. 

3. Return On Equity adalah kemapuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut semakin tinggi rasio ini maka perusahaan yang 

bersangkutan menggunakan modal sendiri tersebut digunakan secara efisien. 

4. Harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar modal.   

5. Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa 

keuangan (OJK). 
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F. Asumsi Dasar Penelitian  

BAB I  : Pendahuluan  

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan asumsi dasar 

penelitian.  

BAB II  : Kajian pustaka  

Bab ini berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini 

yang berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisi penelitian ini. 

BAB III  : Metode penelitian  

Bab ini menguraikan jenis pendekatan dan jenis metode penelitian 

yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, objek penelitian, 

operasional variabel yang digunakan, metode pengumpulan dan 

analisis data. 

BAB IV  : Hasil dan pembahasan  

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data dalam penelitian ini 

dan mengetahui hasil dari masalah dalam penelitian ini.  

BAB V  : Kesimpulan dan saran 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan, pembahasan keterbatasan penelitian, dan saran 

ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, serta peneliti 

selanjutnya. 

 


