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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

kondisi perbankan di negara tersebut. Karena peran perbankan sebagai lembaga 

intermediasi menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh 

sektor. Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya.   

Sebuah perusahaan umumnya didirikan dengan tujuan untuk mengetahui 

upendapatan laba yang besar. Namun tujuan perusahaan yang sebenarnya tidak 

sebatas untuk mendapatkan laba, tetapi juga untuk meningkatkan kemakmuran 

pemilik atau para pemegang saham dan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.  

Harga pasar saham mencerminkan penilaian ekuitas yang dimiliki suatu 

perusahaan. Harga pasar saham yang tercermin dalam Bursa Efek dapat 

digunakan sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Semakin tinggi harga 

sahamnya semakin baik kinerja perusahaan.  

Pergerakan saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia merupakan suatu 

fenomena yang sangat menarik bagi para investor. Pergerakan saham yang wajar 

akan mempengaruhi kepercayaan para investor dalam melakukan investasinya 

dalam bentuk saham. Umumnya tujuan para investor melakukan investasi pada 

sekuritas adalah untuk mendapatkan return yang maksimal dengan resiko yang 

minimal, untuk itu para investor berusaha untuk prediksi dari informasi yang 

diperoleh. Return yang diharapkan oleh investor biasanya lebih besar dari tingkat 

bunga yang diberikan oleh perbankan. Oleh karena itu, investor melakukan usaha 

penilaian terhadap kinerja keuangan dimana mereka akan menanamkan 

investasinya. (Noor, 2011) .  

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang banyak diminati oleh 

investor. Perbankan adalah sektor yang berbasis keuangan dan sangat bergantung 

dengan modal investor. Karena sektor perbankan berperan dalam kredit untuk 

menjalankan pertumbuhan ekonomi nasional dan merupakan salah satu sektor 
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unggulan para investor untuk menanamkan modalnya. Seperti kasus yang terjadi 

pada bulan Mei-Juni 2018, Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan 

sebanyak 75 basis point (bps). Kenaikan bunga acuan ini akan mempengaruhi 

permintaan kredit. karena adanya kenaikan suku bunga acuan yang mendorong 

naiknya bunga deposito dan juga bunga kredit. kenaikan bunga kredit 

menimbulkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) meningkat. 

(Franedya, 2018) 

Likuditas perusahaan perbankan mengetat rata-rata LDR perusahaan 

perbankan adalah 92% dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV yaitu bank 

yang bermodal inti diatas Rp. 35 triliun, hanya bank BCA dan bank BNI yang 

memiliki likuiditas memadai masing-masing LDR 69,81% dan 86,52% pada 

bulan Mei 2018. Beberapa perusahaan yang sedang berjuang untuk mengelola 

likuditasnya pada bulan Mei 2018 adalah bank Mandiri LDR sebesar 92,61%. 

LDR Bank CIMB Niaga sebesar 94,01% LDR Bank Danamon sebesar 96,41%, 

LDR Bank Panin sebesar 98,84% dan LDR Bank BTN 104,01% (Franedya, 2018)  

Rasio profitabilitas atau keuntungan perbankan akan stagna ditahun 2018, 

proyeksi perbankan atas tingkat pengembalian aset atau Return On Asset di akhir 

tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan peroleh ROA diawal tahun. Berdasarkan 

data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), perbankan mencatat tingkat ROA 

sebesar 2,36% di Februari 2018, atau hanya naik 1 basis poin dibandingkan posisi 

2,35% di Februari 2017. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memprediksi rasio 

ROA sekitar2,7%-2,8%, rasio ini hanya naik 10 basis poin secara tahunan. PT 

Bank OCBC NISP menargetkan tingkat ROA sebesar 2%. PT Bank Mayapada 

Internasional Tbk menuturkan, RoA diperkirakan 1,3% di kuartal I 2018, dengan 

target 1,5% di akhir tahun ini, atau naik 20 bps. (Galvan 2018) 

Profitabilitas menghubungkan laba dari penjualan atau investasi. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio yang untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. (Kasmir 2019)  
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Likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban hutang jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancarnya, maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban hutang lancarnya. Lancar atau 

tidaknya suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dapat 

mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi.  

Solvabilitas mengukur seberapa besar penggunaan hutang dalam 

pembelajaan perusahaan. Karena hutang menjadi salah satu sumber dana bagi 

perusahaan sehingga menimbulkan beban atau resiko kedepannya. Semakin besar 

hutang, maka semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan. Situasi 

tertentu akan mengurangi laba perusahaan atau profitabilitas. Maka hubungan 

antara solvabilitas dan profitabilitas berlawanan arah. (Hery 2015) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Martina Rut Utami dan Arif 

Darmawan (2018) dalam penelitiannya menunjukan DER, ROA,dan ROE secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yohanis Nuel (2015) menyatakan bahwa Debt to 

Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Penelitian yang 

dilakukan oleh Eka Oktaviani Putri (2017) menunjukkan bahwa current ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Eki Setyoningrum (2020) Return on Asset 

berpengaruh positif terhadap harga saham 

Dilihat dari penelitian terdahulu peneliti mempunyai alasan memilih 

perusahaan perbankan dalam penelitian ini karena pada perusahaan perbankan 

yang menawarkan saham di Bursa Efek Indonesia, dan sektor perbankan 

merupakan salah satu sektor yang diharapkan memiliki prospek yang cukup cerah 

dimasa depan yang akan datang. Perusahaan perbankan merupakan perusahaan 

yang mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitin 

yang berjudul “Pengaruh likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap 

harga saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh Current Ratio terhadap harga saham di perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

2. Bagaimana pengaruh Return On Asset terhadap harga saham di perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?  

3. Bagaimana pengaruh Return on equity terhadap harga saham di 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?  

4. Bagaimana pengaruh debt to equity ratioterhadap harga saham di 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap harga saham di 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 

2. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap harga saham di 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return on equity terhadap harga saham di 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019  

4. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham di 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang 

manajemen keuangan dan investasi, terutama pengaruh likuiditas, 

profitabilitas dan solvabilitas terhadap harga saham. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Manajemen Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi 

pihak manajemen perusahaan perbankan dalam meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan untuk mengendalikan harga saham perusahaan.  

b. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

investor dalam pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang 

tepat.  

c. Bagi Peneliti Lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber bacaan atau 

referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.  

 

 

 


