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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Perkembangan perusahaan di Indonesia yang semakin lama semakin pesat

terutama di era globalisasi saat ini, menuntut setiap perusahaan untuk
memproduksi barang-barang yang berkualitas demi meningkatkan daya saing di
pasaran. Hal tersebut mendorong setiap perusahaan untuk memperoleh dana yang
cukup untuk bersaing dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh dana adalah
dengan menjual saham kepada masyarakat melalui pasar modal di Indonesia, yaitu
Bursa Efek Indonesia yang menjadi perantara pertemuan perusahaan dengan
investor.
Perkembangan industri manufaktur akhir-akhir ini menarik minat para
investor untuk menanamkan investasinya.Setelah mengalami keterpurukan pada
tahun 2008 yang disebabkan oleh krisis keuangan global.Industri manufaktur
perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Ini dibuktikan dari naiknya pertumbuhan
penjualan pada kuartal pertama tahun 2009 yang mencapai 0,19 persen dan di
kuartal pertama tahun 2010 naik senilai 4,26 persen yang berarti terjadi
peningkatan kinerja keuangan pada industri manufaktur. (Media Industri. No. 012011). Selama tiga tahun terakhir, menurut data BPS terjadi kenaikan
pertumbuhan produksi industry manufaktur besar dan sedang. Pertumbuhan
produksi industri manufaktur besar dan sedang tahunan pada tahun 2010
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mengalami kenaikan sebesar 4,41 persen dari tahun 2009. Produksi industri tahun
2009 naik sebesar 1,34 persen dari tahun 2008 dan produksi industri tahun 2008
naik sebesar 3,01 persen dari tahun 2007 (www.indonesiafinancetoday.com).
Pertumbuhan produksi industry manufaktur yang cukup signifikan ini
memerlukan sumber pendanaan untuk tambahan modal yang secara umum dapat
diperoleh dari sumber internal dan juga sumber eksternal untuk menjalankan
operasinya.
Pertumbuhan pada industri manufaktur merupakan alasan mengapa para
investor tertarik melakukan investasi pada sektor industri manufaktur. Selain itu
industri manufaktur memiliki peran besar dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang ditunjukkan dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
bursa efek Indonesia sampai dengan tahun 2010 sebanyak 134 perusahaan dari
442 perusahaan yang berarti perusahaan manufaktur menempati posisi yang
dominan (www.idx.co.id). Hal ini menyebabkan pentingnya informasi bagi para
investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan manufaktur, sehingga
dikemudian hari dapat menghasilkan return yang diharapkan.
Di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 tercatat ada 442 perusahaan dari
berbagai sektor

seperti perbankan, manufaktur, properti dan real estate, dan

lainnya. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki jumlah
emiten terbanyak menjadikan perusahaan di sektor ini memberikan pengaruh
yang besar terhadap perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia.
Selama krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008-2009, perusahaan
manufaktur di Indonesia merupakan perusahaan yang mengalami keterpurukan
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dalam hal ekonomi dan keuangan dibandingkan dengan sektor

lainnya. Hal

tersebut terjadi dikarenakan krisis keuangan global yang mengakibatkan kenaikan
harga komoditi primer yang menjadi bahan baku sektor ini telah menyebabkan
biaya produksi meningkat. Masalah tersebut berimbas pada minat investor dalam
menanamkan modalnya disektor manufaktur mulai menurun, dan investor mulai
beralih ke sektor perbankan. Namun perusahaan manufaktur tidak sepenuhnya
mengalami kemunduran karena perkonomian

Indonesia bisa terhindar dari

dampak buruk krisis finansial salah satunya karena

pengeluaran konsumsi

masyarakat yang tetap tinggi. Hal inilah yang membantu menyelamatkan sektor
industri manufaktur.(sumber: Indonesian Commercial Newsletter – datacon.co.id).
Dengan kondisi Indonesia yang berhasil keluar dari krisis finansial global,
pada tahun 2010 perusahaan manufaktur mampu menarik investor lebih banyak
baik itu investor domestik maupun asing. Dengan investor asing yang terus
membanjiri pasar modal Indonesia membuat Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) mengalami penguatan di antara bursa regional yang lainnya. Dengan
melihat kondisi tersebut, investor yakin bahwa kinerja keuangan perusahaan akan
baik dan mampu menghasilkan return yang besar. Untuk memperoleh informasi
mengenai kondisi keuangan, kinerja perusahaan, investor membutuhkan laporan
keuangan. Perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia mengeluarkan
laporan keuangan setiap tahunnya, dimana fungsi laporan keuangan tersebut
sebagai informasi bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk
berinvestasi. Laporan keuangan tersebut harus memberikan informasi mengenai
posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan, kekayaan perusahaan tersebut,
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termasuk keuntungan perusahaan dan juga pembayaran dividen perusahaan
kepada investor. Sehingga investor dapat mengambil keputusan apakah akan
menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut atau tidak.
Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa pada tahun 2008-2009 terjadi
krisis ekonomi finansial global yang mana pada saat itu perusahaan manufaktur
lah yang mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi dan keuangan sehingga
menyebabkan menurunya minat para investor untuk menanamkan saham di
perusahaan industri tersebut. Namun perusahaan manufaktur tidak sepenuhnya
mengalami kemunduran karna perekonomian Indonesia bisa saja terhindar dari
krisis finansial ekonomi global dengan tetap tingginya biaya konsumsi
masyarakat, ini lah yang membantu perusahaan manufaktur untuk dapat bangkit
kembali sehingga pada tahun 2010 perusahaan manufaktur sudah dapat menarik
banyak investor baik dari domestik maupun asing.Hal ini dapat dibuktikan dengan
makin bertambahnya jumlah industri manufaktur yang beroperasi di berbagai
tempat di Indonesia. Baik itu dari perusahan asing yang mau menanamkan
modalnya di Indonesia atau dari para pelaku bisnis Indonesia sendiri yang tertarik
untuk terjun di bisnis atau usaha manufaktur mereka ini ada yang membuka usaha
baru namun ada pula yang memperluas dan mengembangkan usaha yang
dimilikinya dengan membuka cabang atau tempat produksi di daerah lain.
Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat pertumbuhan produksi industry
manufaktur besar dan sedang pada triwulam II-2014 tahun ketahun mengalami
kenaikan sebesar 4,57%. Berikut merupakan jenis-jenis industri manufaktur yang
mengalami pertumbuhan produksi triwulan II-2014: Mesin dan perlengkapan naik
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12,05%, makanan naik 11,27%, farmasi,produk obat kimia dan obat tradisional
naik 9,04%, kulit,barang dari kulit dan alas kaki naik 8,34%, kayu,barang kayu
dan gabus(tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan
sejenisnya naik 8,07%, bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik
7,73%,pengelolaan lainnya naik 6,78%,pengelolaan tembakau naik 6,70%,
pakaian jadi naik 5,65%, peralatan listrik naik 4,81%, furnitur naik 4,12%, logam
dasar naik 4,12%, kendaraan bermotor,trailer san semi trailer naik 2,76%, karet,
barang dari karet dan plastic naik 1,81%, barang galian bukan logam naik
1,00%.(www.sindonews.com)
Suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya harus selalu menjaga
kinerjanya sebagai fungsi dari nilai perusahaan, karena apabila kinerja sebuah
perusahaan meningkat, maka nilai keusahaannya akan semakin tinggi, sehingga
pada perusahaan yang telah go public hal ini akan diikuti dengan kenaikan harga
saham sebagai wujud dari meningkatnya kinerja perusahaan. Sebaliknya apabila
terdapat persepsi yang buruk mengenai kinerja perusahaan akan diikuti dengan
penurunan harga saham dikarenakan hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan
tersebut, hal ini yang menjadi landasan mengapa perubahan harga saham relevan
berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan.
Laporan keuangan merupakan sumber utama penilaian kinerja keuangan
perusahaan yang juga merupakan output yang sangat pointing dari akuntansi
keuangan. Laporan keuangan memuat informasi mengenai posisi keuangan, hasil
operasi, serta informasi keuangan lain yang pada intinya menggambarkan kondisi
keuangan suatu perusahaan pada tanggal pelaporan.
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Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan sangat memberi
manfaat kepada penggunanya.Dengan analisis tersebut, pihak-pihak yang
berkepentingan dengan perusahaan dapat mengambil keputusan yang berkaitan
dengan perusahaan yang bersangkutan.
Jika seorang investor yang akan menanamkan modalnya dalam sebuah
perusahaan, dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan
maka investor dapat memperkirakan bagaimana prospek perusahaan dimasa yang
akan datang, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan apakah investasi akan
tetap dilakukan atau justru sebaliknya. Begitu juga sebaliknya dengan para
pemakai laporan keuangan yang lain, yang melakukan analisis terhadap laporan
keuangan suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu informasi sesuai dengan
tujuan mereka.
Harga saham merupakan nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaaan
perusahaan mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan atau fluktuasinya
sangat ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di bursa
(pasar sekunder).Semakin banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan
setu saham, harganya semakin naik, sebaliknya semakin banyak investor yang
ingin menjual atau melepaskan suatu saham, harganya semakin bergerak turun.
Variasi harga saham akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan
yang bersangkutan, sehingga harga saham merupakan fungsi dari nilai
perusahaan, maka terkait dengan hal tersebut keputusan investor dalam
melakukan transaksi jual beli saham sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik
mikro maupun makro perusahaan. Faktor mikro merupakan faktor internal
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perusahaan yang mempengaruhi transaksi perdagangan saham, antara lain harga
saham, tingkat keuntungan yang diperoleh, tingkat risiko, kinerja perusahaan, dan
corporate action yang dilakukan perusahaan tersebut. Sedangkan faktor makro
merupakan faktor eksternal perusahaan, antara lain tingkat perkembangan inflasi,
kurs rupiah, keadaan perekonomian dan kondisi social politik Negara.
Akibat dari turunnya harga saham tersebut maka para investor akan
berlomba-lomba untuk menjual atau menarik kembali saham yang mereka miliki
untuk menghindari kerugian, sedangkan dari sisi perusahaan apabila banyak para
investor yang menarik kembali sahamnya maka besar kemungkinan perusahaan
mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh berkurangnya modal kerja
perusahaan tersebut. Apabila harga saham suatu perusahaan itu naik maka para
investor akan berlomba – lomba untuk membeli saham dari suatu perusahaan
tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan dari
pihak perusahaan itu sendiri apabila harga sahamnya naik maka mereka akan
mendapatkan tambahan modal kerja dari para investor sehingga mereka bisa
meningkatkan operasional kerja perusahaan.
Analisis rasio keuangan perusahaan merupakan salah satu alat untuk
memperkirakan

atau

mengetahui

kinerja

perusahaan

yang

melakukan

penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi pada pihak manajemen,
karena pada dasarnya untuk menganalisis kinerja keuangan digunakan analisis
rasio keuangan. Analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan
keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang
bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik
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antara data kuantitatif maupun data nonkuantitatif dengan tujuan untuk
menhetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses
menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap 2008:190).
Investasi berupa saham menjanjikan tingkat keuntungan yang relatif tinggi
baik

dari penerimaan dividen maupun dari capital gainyang nantinya akan

diterima oleh investor sebagai pihak pemegang saham dan bukti kepemilikan
perusahaan, akan tetapi investasi dalam bentuk saham juga mempunyai risiko
yang tinggi, oleh karena itu maka perusahaan dalam melakukan usahanya dituntut
untuk dapat menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup
dengan pencapaian realitas yang wajar. Maka untuk mengurangi risiko didalam
berinvestasi saham dibutuhkan informasi yang actual, akurat dan transparan yang
berkenaan dengan kondisi internal perusahaan dengan mengetahuinya dari laporan
keuangan perusahaan, karena dengan mengetahui informasi dari kondisi laporan
keuangan perusahaan, investor dapat memilih dan menyeleksi saham mana yang
dinilai akan lebih menguntungkan nantinya sebelum mengambil keputusan
berinvestasi.
Secara garis besar ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai
kenerja keuangan perusahaan, yaitu :
1. Rasio Likuiditas (liquid dity ratio),yaitu rasio yang menunjukkan
hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancer lainnya dengan hutang
lancar. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi/kewajiban
jangka pendek.
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2. Rasio Aktivitas(activity ratio) atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi,
yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetasetnya.
3. Rasio Leverage finansial (financial leverage ratio), yaitu rasio yang
mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang.
4. Rasio Keuntungan (profitability ratio) atau rentabilitas, yaitu rasio yang
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari
penggunaan modalnya.
Penelitian mengenai kinerja keuangan sudah pernah dilakukan antara lain
oleh Ardiani (2007) yang melakukan penelitian dari tahun 2002 sampai dengan
tahun 2004 tentang analisis kinerja keuangan pada perusahaan perbankan pada
BEI. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Herliana (2008) dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2008 tentang analisis kinerja keuangan pada perusahaan
LQ45 pada BEI. Penelitian lain tentang kinerja keuangan oleh Masdar (2006)
yang menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergerak
dalam bidang industri barang konsumsi yang listing di BEJ pada tahun 2000
saampai dengan tahun 2003.
Pada penelitian ini menggunakan Current ratio, Debt To Asset Ratio, Total
Asset Turnover, Net Profit Margin sebagai variable independen serta Harga
Saham menjadi Variabel Dependen.
Industri manufaktur merupakan salah satu industry yang umum,

yang

memiliki cukup banyak anggota perusahaan dan mempublikasikan data
keuangannya dan ikut berperan serta dalam pasar modal, disamping industri
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lainnya seperti industry barang dan konsumsi, industry perbankan, pertanian,
pertambangan, property dan lain- lainnya. Banyak teori yang menyatakan bahwa
rasio keuangan yang baik, nantinya akanmembawa pengaruh positif terhadap
harga saham, dalam penelitian ini akan dikaji ulang sehingga apa yang menjadi
hasil penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada.
Dengan demikian penulis tertarik untuk melakuakan penelitian mengenai
kinerja keuangan perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan dengan
harga

saham

perusahaan.Alat

uji

yang

penulis

ambil

adalah

regresi

berganda.Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang
manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2012-2015.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: ‘’PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO ASSET RATIO,
TOTAL ASSET TUROVER, DAN NET PROFIT MARGIN TERHADAP
HARGA

SAHAM

PADA

PERUSAHAAN

MANUFAKTUR

YANG

TERDAFTAR DI BEI (2012-2015)’’.
1.2

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Current ratio terhadap harga saham pada perusahaan
manufaktur yang listing di BEI 2012 – 2015?
2. Bagaimna pengaruh Debt To Asset Ratio terhadap harga saham pada
perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2012 – 2015?
3. Bagaimna pengaruh Total Asset Turnover terhadap harga saham pada
perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2012 – 2015?
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4. Bagaimna pengaruh Net Profit Margin terhadap harga saham pada
perusahaan manufaktur yang listing di BEI 2012 – 2015?
5. Bagaimana Current ratio, Debt To Asset Ratio, Total Asset Turnover, Net
Profit Margin berpengaruh simultan terhadap harga saham pada perusahaan
manufaktur yang listing di BEI 2012 – 2015?
1.3

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh Current ratio, Debt To Asset Ratio, Total Asset

Turnover, Net Profit Margin terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI.
1.4

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbanagn bagi pihak-pihak tertentu, terutama pengguna
suatu laporan keuangan dalam mengambil keputusan yang menyangkut
kepentingantertentu dengan suatu perusahaan.
2. Menambah pengetahuan penulis menyangkut tingkat kesehatan kinerja
keuangan, pasar saham serta investasi.
3. Menjadi referensi untuk penelitian sejenis bagi penulis yang akan meneliti
masalah serupa dimasa yang akan datang.
1.5

Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

.
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BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang konsep dan landasan teori yang
meliputi laporan keuangan, harga saham, serta hasil penelitian
terdahulu dan hipotesis penelitian.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber
data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi
operasional dan pengukuran variable, metode analisis data, uji
asumsi klasik, dan uji hipotesis.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan,
kemudian di analisis dan di evaluasi.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang
telah dilakukan penulis.

