
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Salah 

satu faktor penting perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan adalah dengan memilikinya ketersediaan modal untuk menjalankan 

aktivitas perusahaan. Salah satu sumber modal yang bisa didapatkan perusahaan 

yaitu dengan menjual saham melalui pasar modal. Pasar modal di Indonesia 

adalah Bursa Efek Indonesia. 

Bursa Efek Indonesia menawarkan berbagai instrumen keuangan seperti 

saham, obligasi, waran, reksadana dan berbagai instrumen derivatif. Saham 

merupakan instrumen keuangan yang paling diminati investor karena memiliki 

dua keuntungan, yaitu dividen dan capital gain. Selain itu, frekuensi perdagangan 

saham harian dan nilai perdagangan saham harian pun meningkat dari tahun 2016-

2019. Tabel 1.1 menunjukan perkembangan perdagangan saham harian dari tahun 

2016-2019. 

Tabel 1.1 Perkembangan Perdagangan Saham  

Indikator (Rata-Rata 

Harian) 
2016 2017 2018 2019 

Nilai Perdagangan Saham 

Harian (Rp Miliar) 
7.498,32 7.603,33 8.500,36 9.105,79 

Frekuensi Perdagangan 

Saham Harian 
264.127  312.485  386.804  468.804 

Sumber: www.ojk.go.id 
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Industri logam dan sejenisnya merupakan salah satu industri yang berperan 

penting bagi pembangunan dan perekonomian bangsa Indonesia. Dikatakan 

penting bagi pembangunan bangsa Indonesia karena industri ini merupakan 

penopang bagi industri lainnya seperti industri otomotif, elektronika, serta 

permesinan dan peralatan pabrik karena produk logam dasar merupakan bahan 

baku utama bagi industri-industri tersebut. Selain itu industri logam juga 

memberikan kontribusi yang cukup tinggi bagi perekonomian bangsa Indonesia. 

Doddy Rahadi selaku kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri 

(BPPI), Kementrian Perindustrian dalam www.financedetik.com menyatakan 

“Pada Januari hingga Mei 2020, sektor industri logam mampu memberikan 

kontribusi ekspor hingga 9,20 miliar dolar AS. Naik 41 persen dibanding periode 

yang sama pada tahun 2019 yang hanya mencapai sekitar 6,5 miliar dolar”. 

Meskipun industri logam dan sejenisnya merupakan salah satu industri 

yang berperan penting, namun harga saham sub sektor logam dan sejenisnya 

mengalami fluktuasi dari dari tahun 2016. Tabel 1.2 adalah data harga saham 

(closing price) perusahaan logam dan sejenis dari tahun 2016-2019. 

Tabel 1.2 Harga Saham Perusahaan Logam dan Sejenisnya 

No 

Kode 

Perusa

haan 

Nama Perusahaan 

Harga Saham (Closing Price) 

2016 2017 2018 2019 

1 ALKA Alakasa Industrindo Tbk 280 306 300 418 

2 ALMI 
Alumunium Light Metal 

Industry Tbk 
183 220 400 358 

3 BAJA Saranacentral Bajatama Tbk 330 160 113 62 

4 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 126 113 230 210 

5 CTBN Citra Tubindo Tbk 5.200 4.850 4.300 3.150 
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6 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 113 82 94 62 

7 GGRP PT Gunung Raja Paksi Tbk - - - 390 

8 INAI Indal Alumunium Industry Tbk 645 378 410 440 

9 ISSP 
PT Steel Pipe Industry Of 

Indonesia Tbk 
210 115 84 184 

10 JKSW Jakarta Kyoei Steel Works Tbk 75 97 59 60 

11 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk 770 424 402 304 

12 LION Lion Metal Works Tbk 1.050 765 680 468 

13 LMSH Lionmesh Prima Tbk 590 640 580 476 

14 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 2.250 4.950 3.600 675 

15 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 222 228 250 1.700 

16 PURE 
PT Trinitan Metals and 

Minerals Tbk 
- - - 270 

17 TBMS Tembaga Mulia Semanan Tbk 805 900 900 830 

Sumber: www.idx.co.id 

Pasar modal (capital market) merupakan wadah yang memfasilitasi 

penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. 

Pasar modal memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana pendanaan usaha 

atau modal bagi perusahaan dan sebagai sarana berinvestasi bagi para pemilik 

modal (investor) (Sulia, 2017). 

Para investor bersedia untuk menyalurkan modalnya melalui pasar modal 

apabila para investor merasa aman akan investasinya. Tentunya laporan keuangan 

perusahaan yang go-public merupakan hal yang penting bagi para investor sebagai 

dasar penilaian kinerja perusahaan sebelum melakukan investasi agar investasi 

yang dilakukan dapat memberikan keuntungan (Sembiring, 2017). 

Saham adalah sertifikat/surat berharga yang menunjukkan kepemilikan 

atas suatu perusahaan, dalam sertifikat tercantum nilai saham yang dimiliki, jenis 
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saham yang dimiliki, hak dan kewajiban setiap pemegang saham. (Christian dan 

Frecky, 2019). Sedangkan pengertian harga saham menurut Polii et,al. (2014) 

harga saham mengacu pada harga dari suatu saham yang ditentukan pada saat 

pasar saham sedang berlangsung dengan berdasarkan kepada permintaan dan 

penawaran pada saham yang dimaksud.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bramesta (2016) Current Ratio tidak 

berpengaruh terhadap harga saham, sesuai dengan pendapat Rahmadewi dan 

Abudanti (2018) yang menyatakan Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan menurut Nahariyah dan Prihantini (2017) 

Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bramesta (2016) Debt to Equity Ratio 

tidak berpengaruh terhadap harga saham, sesuai dengan pendapat Sembiring 

(2017) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

Debt to Equity Ratio terhadap harga saham. Sedangkan menurut Nahariyah dan 

Prihantini (2017) Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Arilyn (2020) Return on 

Assets tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan menurut Sembiring 

(2017) Return on Assets berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sesuai 

dengan pendapat Nahariyah dan Prihantini (2017) yang menyatakan Return on 

Assets berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi dan Abudanti (2018) 

Return on Equity memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh terhadap 
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harga saham, sesuai dengan pendapat Saputri dan Arilyn (2020) yang menyatakan 

tidak adanya pengaruh Return on Equity terhadap harga saham. Sedangkan 

menurut Sembiring (2017) Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham sesuai dengan pendapat Nahariyah dan Prihantini (2017). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmadewi dan Abudanti (2018) 

Earning Per Share memiliki hubungan yang negatif dan tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. Sedangkan menurut Bramesta (2016) Earning Per Share 

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham sesuai dengan pendapat 

Nahariyah dan Prihantini (2017) juga Sriwahyuni dan Saputra (2017). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Arilyn (2020) Price 

Earning Ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham, sesuai dengan pendapat 

Sembiring (2017) bahwa Price Earning Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Sedangkan menurut Rahmadewi dan Abudanti (2018) 

Price Earning Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi 

terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian Sembiring (2017) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015”. Penulis menggunakan 

empat variabel independen yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Debt 

to Equity Ratio, Return on Assets, Return On Equity dan Price Earning Ratio. 

Penulis juga menambahkan 2 variabel independen yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya yaitu Current Ratio dan Earning Per Share. Selain itu penulis juga 

menggunakan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, jika 
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pada penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan Real Estate dan Property 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, penulis 

menggunakan perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul 

dari penelitian ini adalah “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SUB SEKTOR LOGAM DAN SEJENISNYA YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Current Ratio berpengaruh positif terhadap Harga Saham pada 

perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Return On Assets berpengaruh positif terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah Return On Equity berpengaruh positif terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Earning Per Share berpengaruh positif terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah Price Earning Ratio berpengaruh positif terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Return On Assets terhadap Harga Saham 

pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Return On Equity terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Price Earning Ratio terhadap Harga 

Saham pada perusahaan manufaktur sub sektor logam dan sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham di pasar modal. 

2. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi 

mengenai harga saham dan pasar modal. 


