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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang masalah  penelitian 
 

Perusahan dapat dikatakan  mempunyai  nilai  jual  tinggi jika, laporan  

yang  disajikan dalam  keadaan  profit  dalam  periode  tertentu  pada  tingkat  

penjualan, asset dan  modal  saham  tertentu. Laporan  keuangan  yang disediakan  

perusahaan dapat  dijadikan  sebagai  pengukuran  keuangan  dari perusahaan  itu 

sendiri.  Menurut Harap (2015:105)  laporan keuangan  menggambarkan  kondisi  

keuangan dan hasil usaha suatu  perusahaan  pada saat tertentu atau jangka waktu 

tertentu, adapun jenis laporan  keuangan yang  lazim dikenal adalah  neraca atau  

laporan  laba  atau  rugi atau  hasil  usaha. Kinerja rasio keuangan digunakan 

investor sebagai pembanding  rasio  keuangan dan dari  industri  manakah  yang 

paling baik dan layak yang  nantinya digunakan  investor untuk mengambil  

keputusan  investasi. 

 Terkait dengan investasi saham, seorang  investor  tentunya akan  

melakukan  beberapa pertimbangan  sebelum  melakukan  investasi. Investor akan  

memperhitungkan dalam memilih  saham. Dan akan berusaha untuk mendapatkan  

keuntungan yang  maksimal  dengan tingkat  resiko yang  seminimal  mungkin. 

Dengan memilih informasi dan strategi investasi yang sesuai . Seorang  investor 

tentunya akan  menganalisis faktor yang  berkaitan dengan  perusahaan  sebelum  

seorang  investor  melakukan dan  menentukan untuk menginvestasikan  

sahamnya pada pasar modal, serta  membandingkan hasil  laporan  tahunan untuk 
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memperoleh  informasi yang  relevan. informasi  yang  relevan tersebut digunakan 

oleh investor untuk mengambil  kepuasaan, kemudian menghindari agar tidak 

terjebak  dalam  kondisi  yang  nantinya akan  merugikan (Gustmainar dan 

Mariani 2018:467). Strategi diantaranya  menggunakan  momentum strategi. 

Strategi momentum  ini  merupakan strategi  investasi dengan  membeli  saham  

yang  sebelumnya  memiliki kinerja baik (winner) dan  menjual saham  

sebelumnya  yang  memiliki  kinerja  buruk (loser). Dimana pergerakan  harga 

akan cenderung  mengikuti  trend-nya  atau  memiliki  jangka  waktu  yang 

panjang (Jaryono,2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan fundamental 

dalam  melakukan  analisis  terhadap  perubahan  harga  saham,  situasi  ekonomi  

perusahaan  yang telah dicantumkan dalam  laporan  laba rugi, arus kas, Neraca 

dan tentunya harga saham di Bursa Efek Indonesia. Rasio yang digunakan pada 

penelitian  ini adalah  ROA (Return on asset), CR ( Current  ratio) dan TATO ( 

Total asset turn over). 

 Return on assets atau yang  biasa  kita sebut dengan ROA adalah  suatu 

alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan berbagai aset yang 

dimiliki perusahaan untuk bisa menghasilkan laba ( Eduardus Tandelilin). ROA 

sendiri akan  menilai kemampuan perusahaan  perdasarkan  penghasilan  di masa  

lampau  agar  bisa dimanaatkan pada masa periode selanjutnya. ROA sendiri lebih 

digunakan untuk mengevaluasi apakah  pihak  manajemen  sudah  mendapat 

imbalan yang  sesuai berdasarkan  aset yang dimilikinya. (Current rasio) atau CR 

digunakan untuk mengetahui besarnya  utang lancar yang dibayarkan dengan  

memanfaatkann aset lancar perusahaan yang dimiliki (Pungkasawan,2018)  CR 
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tidak hanya dimaksudkan untuk menilai masalah likuiditas tetapi untuk menilai 

pernggunan  modal kerja entitas.(Total asset turn over)Atau TATO merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki 

perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap 

rupiah aktiva ( Kasmir,2016 : 185). 

 Berdasarkan  pengaruh variabel-variabel diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap harga saham pada indeks BUMN 20. Hal tersebut mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas, 

Likuiditas dan  Aktivitas Terhadap Harga Saham di Bursa Efek Indonesia 

(Yang Termasuk Dalam Indeks IDX BUMN20 Periode 2018-2020)”. 
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1.2. Perumusan  masalah  penelitian 

1. Apakah ROA berpengaruh  terhadap harga saham  pada perusahan indeks 

BUMN20? 

2. Apakah CR  berpengaruh terhadap harga saham  pada perusahan indeks 

BUMN20? 

3. Apakah TATO berpengaruh terhadap harga saham  pada perusahan 

indeks BUMN20?  

1.3. Batasan Masalah 

1. Profitabilitas pada penelitian ini menggunakan rasio ROA (Return on 

asset) karena menilai kemampuan perusahaan  Berdasarkan  penghasilan  

di masa  lampau  agar  bisa dimanaatkan pada  masa periode  selanjutnya. 

2. Likuiditas Untuk pengukuran pada penelitian ini  menggunakan rasio CR 

(Current ratio) dengan tujuan untuk  mengetahui besarnya  utang lancar 

yang dibayarkan dengan memanfaatkan aset lancar perusahan yang 

dimiliki. 

3. Aktivitas Pengukuran rasio diukur dengan rasio TATO (Total asset turn 

over) untuk mengetahui dan mengukur perputaran semua aktiva yang 

dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang 

diperoleh dari tiap rupiah aktiva. 

4. Harga saham untuk pengukuran penelitian ini, mengunakan harga saham 

penutup akhir atau (closing price) pada tiap perusahaan yang telah 

diperoleh dari harga saham pada penutup akhir tahun periode. 
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5. Periode pengamatan tahun Data yang digunakan pada penelitian ini 

hanya periode singkat secara relatif antara tahun 2018-2020. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui : 

1. Pengaruh ROA terhadap harga saham pada perusahaan indeks 

BUMN20. 

2. Pengaruh CR terhadap harga saham pada perusahaan indeks 

BUMN20. 

3. Pengaruh TATO terhadap harga saham pada perusahaan indeks 

BUMN20. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa  manfaat yang tentu nya dengan adanya penelitian ini dapat 

 dirumuskan  sebagai  berikut : 

1. Manfaat teoritis. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bermanfaat 

dalam menginplemenasikan  pengetahuan penulis tentang rasio 

profitabilitas,likuditas dan aktivitas.  

b. Sebagai  referensi pada penelitian-penelitian  selanjutnya. 

2. Manfaat praktis. 

a. Bagi Masyarakat umum, penelitian  ini dapat dijadikan  strategis 

investasi  di bursa efek indonesia. 
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b. Bagi Akademik, penelitian ini dapat dijadikann referensi serta 

untuk menambah informasi dan bacaan yang bermanfaat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang 

jelas dan terarah serta memudahkan dalam mengikuti pembahasan masalah dan isi 

penelitian. Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis (untuk penelitian deskriptif tidak menggunakan pengembangan 

hipotesis) dan kerangka pikir penelitian.  

BAB III: METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan sifat penelitian, definisi operasional variabel 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber dan 

metode pengumpulan data, pengembangan instrumen penelitian, uji 

kualitas data serta tehnik analisis data.  
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan data umum, data penelitian, analisis data dan 

pembahasan.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini menjelaskan tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.
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