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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada perkembangan serta peningkatan nasional, industri logam mempunyai 

peran yang relatif besar, menurut kemenpri nilai indeks tendansi bisnis  pada 

industri sektor logam mengalami kenaikan dan penurunan selama periode 2014-

2016, dimana pada kuartal pertama pada tahun 2014 berada pada nilai 101,95 

kemudian pada kuartal ketiga mengalami penurunan, di tahun 2014 dari 107,24 

menjadi 103,42 pada kuartal pertama 2015, dan pada tahun 2016 kuartal pertama 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 110,24 tetapi mengalami penurunan 

kembali pada kuartal ketiga 2016.  

 Melalui analisis Bandan Pusat Statistik (BPS), dengan data tumbuhnya 

industri logam dasar 7,05% pada tahun 2017 di kuartal IV. Hal tersebut terjadi 

akibat adanya faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi seperti faktor 

eksternal dan internal diperusahaan  (Nugroho, 2019). Untuk itu, industri bekerja 

bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya 

melaikan industri harus memiliki target primer dengan menaikan pendapatan guna 

menjamin likuiditas perusahaan tersebut. Kinerja disuatu perusahaan bisa 

mempengaruhi presepsi calon investor terhadap taraf keberhasilan perusahaan yang 

seringkali dikaitan dengan harga saham.  

Terdapat 9 perusahaan Subsektor Logam dan sejenisnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017 diantaranya ALKA, ALMI, BTON, 



2 
 

CTBN, INAI, JKSW, JPRS, LION, dan LMSH dimana datanya terhubung dengan 

laba bersih, dari nilai rata-rata laba bersih per tahun terjadi penurunan ditahun 2013 

sebesar 100.476, dan kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 

30.986.  

Rata–rata harga saham yang ada pada perusahaan logam di tahun 2014 

sebesar Rp. 1219, kemudian pada tahun 2015  mengalami kenaikan sebesar Rp. 

1250 namun pada tahun 2016 harga saham mengalami penurunan kembali sebesar 

Rp 964. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat fluktuasi yang disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti faktor permintaan dan penawaran saham di BEI (Nugroho, 

2019). Harga saham disetiap perusahaan maupun dipasar tentunya selalu berubah 

harga saham kerap mengalami kenaikan ataupun penurunan disetiap periode atau 

suatu peristiwa (Linarti, 2016).  

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang rasio likuiditas dan 

rasio profitabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratami Putri (2015) yang 

membahas tentang pengaruh profitabilitas terhadap harga saham menyatakan 

bahwa Rasio profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. Namun adanya perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mega & Hadi 

(2019) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham yaitu 

kemampuan likuiditas perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tewal & 

Hasan (2017) menyatakan bahwa Rasio likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak 

signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut didukung oleh penelitian Syamwil & 

Tasman (2018) yang menyatakan bahwa Rasio likuiditas memiliki pengaruh dan 
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tidak signifikan terhadap harga saham. Namun terdapat perbedaan dengan 

penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari & Budiarti (2018) yang menyatakan 

bahwa rasio likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian ini juga merupakan adaptasi dari penelitian sebelumnya yang 

menggabungkan variabel yang diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

dikarenakan adanya gap atau perbedaan hasil yang didapat maka penelitian ini 

menggunakan variabel independen berupa likuiditas dan profitabilitas, penelitian 

ini juga didukung dengan teori signaling sebagai landasan dalam melakukan 

penelitian terhadap harga saham. Adapun alasan mengapa penulis mengambil judul 

ini karena ingin melihat seberapa mampunya sebuah perushaan mengendalikan 

likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham dan alasan mengapa penulis 

memilih industri logam dan sejenisnya karena perusahaan logam merupakan 

perushaan yang strategis dimana produk dari perushaan tersebut digunakan oleh 

beberapa sektor seperti otomotif serta sektor kontruksi. Berdasarkan latar belakang 

dan pentingnya informasi dalam rasio keuangan maka harus ditelusuri apakah rasio 

likuiditas dan rasio profitabilitas memberikan akibat terhadap harga saham. Dari 

penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ Pengaruh Rasio 

Likuiditas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris 

perusahaan Sub Sektor Logam dan sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2019)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Harga Saham pada perusahaan logam dan sejenisnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2019  

2. Apakah Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

perusahaan logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013 – 2019  

3. Apakah Rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham pada 

perusahaan logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013 – 2019  

1.3 Batasan Masalah  

1. Hanya membahas rasio likuiditas dengan menggunakan rasio current 

asset. 

2. Hanya membahas rasio propfitabilitas dengan menggunakan rasio  retun 

on equit. 

3. Hanya membahas harga saham yaitu dengan menggunakan price earning 

ratio. 

1.4 Tujuan penelitian  

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh rasio likuiditas dan rasio 

profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan logam dan 

sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 – 

2019.  
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2. Untuk mengetahui adanya pengaruh rasio likuiditas terhadap harga 

saham pada perusahaan logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2019. 

3. Untuk mngetahui adanya pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga 

saham pada perusahaan logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2019.  

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Bagi Peneliti  

Diharapkan menjadi jembatan atau saran untuk menambah informasi dan 

wawasan tentang apakah adanya pengaruh rasio likuiditas dan rasio 

profitabilitas terhadap harga saham. 

2. Manfaat Bagi Perusahaan 

Diharapkan menjadi bahan pengembalian keputusan manajemen, 

sehingga dapat memberikan dorongan dan juga dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

3. Manfaat Bagi Investor 

Menjadi bahan pertimbangan para investor untuk dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan tepat dalam berinvestasi sehingga dapat 

memberikan keuntungan yang signifikan.  

 


