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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim 

terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa 

sektor ekonomi yang berada di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang. Hal 

ini dapat ditunjukan dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri 

ekonomi yang terkait dengan keuangan syariah di Indonesia. 

Investasi sebagai salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi suatu 

negara, termasuk kedalam persoalan muamalah duniawiyah, dalam upaya 

memenuhi kebutuhan suatu negara dalam  mensejahterakan rakyat. Indonesia 

sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar untuk 

pengembangan industri keuangan syariah. Investasi syariah di pasar modal yang 

merupakan bagian dari industri keuangan syariah, mempunyai peranan yang 

cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah 

di Indonesia. Meskipun perkembanganya relatif baru dibandingkan dengan 

perbankan syariah maupun asuransi syariah tetapi seiring dengan pertumbuhan 

yang signifikan di industri pasar modal Indonesia akan mengalami pertubuhan 

yang pesat. 

Investasi adalah suatu tindakan menanamkan sumber daya atau modal 

pada saat ini, dengan harapan bisa mendapatkan manfaat yang lebih dimasa yang 

akan datang. Atau definisi investasi yaitu suatu tindakan menanamkan dana saat 
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ini atau masa yang akan datang dengan harapan dapat menghasilka dana yang 

lebih besar dari dana yang di tanamkan saat awal melakukan investasi. 

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan atau 

sekuritas jangka panjang yang bisa di perjualbelikan , baik dalam bentuk hutang 

atau pun modal sendiri baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities 

maupun perusahaan swasta. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang 

biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan 

dana modal sendiri biasanya berbentuk saham. Pasar modal mempunyai peran dan 

manfaat penting dalam perekonomian suatu negara karena menciptakan fasilitas 

bagi keperluan industri atau investor dalam memenuhi permintaan dan penawaran 

modal. 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan 

sekaligus sebagai sarana investasi bagi para pemodal. Pasar modal di Indonesia 

telah berkembang dengan pesat dalam waktu beberapa tahun terakhir, dengan 

berkembangnya pasar modal, maka alternatif investasi bagi para pemodal kini 

tidak lagi terbatas pada aktiva riil dan simpanan pada sistem perbankan melainkan 

dapat menanamkan dananya di pasar modal, baik dalam bentuk saham, obligasi 

maupun sekuritas (aktifa financial) lainnya. Saham adalah sertifikat yang 

menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki 

hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, saham juga merupakan salah 

satu instrument surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. 

Menerbitkan saham menjadi salah satu pilihan bagi pihak manjemen perusahaan 

untuk mendapatkan sumber pendanaan. Bagi para pengusaha keberadaan sumber 
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dana yang berfungsi sebagai modal untuk mendirikan dan/atau pengembangan 

usaha. Sedangkan bagi investor, saham merupakan intrusment investasi yang 

menarik karena keberadaanya dinilai menjanjikan keuntungan tertentu.
1
 

Pasar modal syariah di Indonesia dimulai diterbitkanya Reksa Dana 

Syariah oleh PT Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. 

Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan 

PT Danareksa Investment Managemen meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 

tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin 

menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, para 

pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi 

sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya, 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan 

fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-

MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syaria.
2
 

Jakarta islamix index (JII) merupakan indek terakhir yang dikembangkan 

oleh BEJ yang bekerja sama dengan Danareksa investment Managemen untuk 

merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. Jakarta 

Islamic index (JII) merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

yang diluncurkan pada tanggal 03 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 januari 

                                                             
1
 Burhanuddin S, Pasar Modal Syariah Tinjauan Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 

hal.48. 
2
  Khairul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah,( Bandung:CV 

Pustaka Setia,2013) hal 94-95. 
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1995 sebagai base date  (dengan nilai 100). JII melakukan penyaringan (filter) 

terhadap saham yang listing.
3
 

Jakarta Islamic index terdiri dari 30 perusahaan yang dipilih dari saham-

saham yang sesuai dengan syariah Islam. Pada awal pemunculannya, pemilihan 

saham yang masuk dalam kriteria syariah melibatkan pihak Dewan pengawasan 

Syariah PT Danareksa Investment Management. Akan tetapi seiring 

perkembangnya pasar, tugas pemilhan saham-saham tersebut dilakukan oleh 

Bapepam-LK, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal ini tertuang 

dalam peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan 

Daftar Efek Syariah.
4
 

Saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan aktiva 

perusahaan. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum pemintaan dan 

penawaran. Harga suatu saham akan cenderung naik apabila suatu saham 

mengalami kelebihan permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan 

penawaran.
5
 

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelola 

perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka 

investor atau calon investor menilai bahwa perusahaan berhasil dalam mengelola 

                                                             
3
  Ibid.hal.138-139  

4
 Penjelasan yang dikutip dari Editor “Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam 

Perhitungan Jakarta Islamic Index”, dalam www.sahamok.com/bei/indeks-bursa /jakarta-islamic-

index-jii/.diakses 08-10-2017 
5
 Badan Pengawasan Pasar Modal, Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia, 

Jakarta:UFJ Institute, 2003 

http://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa%20/jakarta-islamic-index-jii/.diakses
http://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa%20/jakarta-islamic-index-jii/.diakses
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usahannya. Harga suatu saham di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor 

yang dilihat dari dalam perusahaan yang sifatnya spesifik atas saham tersebut 

seperti penjualan, kinerja keuangan,kineja manajeman, kondisi perusahaan dan 

industri dimana perusahaan tersebut bergerak. Sedangkan faktor eksternal 

merupakan faktor-faktor yang sipatnya makro dalam mempengaruhi harga saham 

di Bursa Efek seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan 

faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial, politik, dan faktor lainnya.
6
  

Setiap investor di pasar modal mempunyai tujuan utama dalam 

menanamkan dananya pada perusahaan yaitu untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian investasi berupa deviden dan capital gain. Keuntungan tersebut 

tentu tidak terlepas dari yang namanya risiko. Oleh karena itu, investor 

memerlukan informasi untuk meminimalisir risiko investasi yang mereka hadapi. 

Salah satu mendapatkan informasi tersebut dengan cara menganalisis. Ada dua 

macam analisi untuk menentukan harga saham, yaitu:
7
 poin pertama yaitu Analisi 

teknikal (technical analysis), yaitu menentukan harga saham dengan 

menggunakan data pasar dari saham, misalnya harga saham, volume transaksi 

saham, dan indeks pasar; dan kedua yaitu Analisi Fudamental (Fudamental 

analysis) atau analisi perusahaan (company analysis) yaitu menentukan harga 

saham dengan menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari 

keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, 

                                                             
6
 Martalena dan Malinda, Pengantar Pasar Modal, edisi pertama, Yogyakarta: Andi 

Offset, 2011), hal. 6  
7
 Khairul Umam, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah, (Bandung : 

CV Pustaka Setia,2013), hal 113. 
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pertumbuhan, dan prospek perusahaan serta kondisi industry perusahaan. 

Terjadinya perbaikan prestasi kondisi fundamental perusahaan (kinerja keuangan 

dan oprasional perusahaan), biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham di 

lantai bursa. 

Hal ini karena investor mempunyai ekspetasi yang lebih besar dalam 

jangka panjang. Informasi tentang perbaikan atau penurunan prestasi biasanya 

diketahui setelah laporan keuangan dikeluarkan. Aksi korporasi seperti pembagian 

dividen, stock split, right issue, dan lain-lain juga mempengaruhi pergerakan 

harga saham. Disamping itu, faktor lain yang mempengaruhi harga saham adalah 

faktor makro ekonomi, politik, keamana, sentiment pasar, pengaruh pasar saham 

secara keseluruhan, atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja emiten 

tersebut.
8
 

Dengan menggunakan fundamental sekuriti analisis investor dapat 

mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba. 

Investor hanya akan menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang 

mempunyai reputasi baik. Perusahaan yang mempunyai reputasi baik adalah 

perusahaan yang mampu memberikan dividen secara konstan kepada pemegang 

saham. Semakin meningkatnya laba yang diterima perusahaan maka semakin 

tinggi pula dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham. 

Return on asset ( ROA) merupakan rasio profitabilitas, dalam laporan 

keuangan rasio ini sangat  disoroti karena mampu menunjukan keberhasilan 

                                                             
8
 Sugeng wahyudi, pengukuran Return Saham, Jurnal Ekonomi, Jurnal Epkonomi, suara 

Merdeka, 2003 
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perusahaan menghasilkan keuntungan. Return on Assets (ROA) adalah 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan aktiva untuk mengukur 

tingkat pengambilan investasi  total.  Semakin tinggi Return on Asset (ROA) suatu 

perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. 

Return on Asset perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi saham, 

karena Return on Asset berperan sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan aset untuk memperoleh laba. 

Current ratio merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan 

segera jatuh tempo. Current ratio merupakan ukuran paling umum digunakan 

untuk mengerahui kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Harga saham dapat berubah naik atau turun dalam hitungan yang sangat 

cepat, hanya dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik. Harga saham di 

pasar modal sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, semakin 

banyak investor yang membeli saham, maka semakin tinggi harga saham tersebut. 

Setiap perubahan dalam kebijakan pembayaran dividen akan memiliki dua 

dampak yang berlawanan. Apabila dividen akan dibayar semua, kepentingan 

cadangan akan terabaikan. Sebaliknya apabila laba akan ditahan semua, maka 

kepentingan pemegang saham akan uang kas akan terabaikan . Pembagian dividen 

sebagian besar dipengaruhi oleh prilaku investor yang memilih dividen tinggi 

yang mengakibatkan retained earning menjadi rendah. Investor beranggapan 

bahwa deviden yang diterima saat ini lebih berharga dibadingkan capital gain 

dikemudian hari. Sedangkan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar di 
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masa mendatang berpengaruh positif terhadap harga saham. Variasi harga saham 

ditentukan oleh banyak faktor, baik dari lingkungan eksternal maupun internal 

perusahaan. Salah satunya faktor yang mempengaruhi hal tersebut dengan 

meninjau Return On Asset (ROA) dan Curent Ratio(CR) terhadap Harga saham 

Tabel 1.1 

Tingkat Return On Asset, Curent Ratio dan Harga Saham 

Di PT. AKR Corporindo Tbk. (periode 2011-2016) 

ROA % CR % Harga Saham 

27.4   1.4   3.025 10.48%   

5.5   1.4   4.150 14.38%   

4.4   1.2   4.375 15.16%   

5.5   1.1   4.120 14.28%   

6.8   1.5   7.175 24.87%   

6.4   1.3   6.000 20.79%   

 

Grafik 1.1 

Hubungan ROA, CR, dan Harga Saham 

PT. AKRA Corporindo Tbk. 

 

 Pada tabel dan grafik diatas dapat kita lihat bahwa kenaikan harga saham 

dan penurunan terjadi pada tahun 2011 harga saham dengan nilai 10.48%, pada 

tahun 2012 dan 2013 harga saham naik menjadi 14.38% dan 15.48% namun pada 
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tahun 2014 harga saham turun menjadi 14.28% dan pada tahun 2015 harga saham 

naik kembali menjadi 24.48% pada tahun terakhir harga saham turun kembali 

menjadi 20.79%. Turun dan naiknya harga saham diikuti dengan turun dan nainya 

nilai return on asset pada tahun 2011 nilai return on asset yaitu 27.4% pada tahun 

2012 dan 2013 secara berurutan mengalami penurunan yang drastis yaitu menjadi 

5.5% pada tahun 2013 4.4% kenaikan kembali secara berurutan pada tahun 2014 

menjadi 5.5% dan 2015 6.8% penurunan terjadi kembali pada akhir tahun 2016 

yaitu turun menjadi 6.4% 

PT. AKR Corporindo Tbk. Mengalami penurunan yang tidak selaras 

dengan kenaikan harga saham setiap tahunnya. Turunnya return on asset di ikuti 

dengan turun dan naiknya current rasio pada awal tahun 2011 dengan current 

rasio 1.4% dan pada tahun 2012 tidak terjadi kenaikan atau pun penurunan yaitu 

1.4% pada tahun 2013 dan 2014 current ratio mengalami penurunan menjadi 1.2% 

dan 1.1% pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan 2015 menjadi 1.5% tetapi 

penurunan kembali pada akhir tahun yaitu 1.35%. 

Indek JII sebagai salah satu indikator indeks saham di BEI dapat dijadikan 

acuan sebagai bahan untuk menilai kinerja perdagangan. Indeks saham ini terdiri 

dari 30 perusahaan unggulan yang terdaftar di indek saham syariah Indonesia 

(ISSI) dan saham yang terpilih setelah melalui beberapa kriteria dari otoritas jasa 

keuangan (OJK). Salah satu perusahaan yang menjadi objek menarik adalah PT. 

AKR Corporindo  Tbk. Karena harga saham yang diperoleh selalu mengalami 

kenikan dan penurunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji 

return on asset (ROA) dan current ratio (CR) terhadap harga saham, mengingat 
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pasar modal semakin maju kearah yang efesien sehingga semua informasi yang 

relevan dapat di jadikan sebagai masukan untuk menilai harga saham. 

Penulis meneliti pengaruh Returtn On Asset (ROA) dan Curent Ratio (CR) 

terhadap Harga Saham pernah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Reynard 

Valntino (2013) dari Universitas Gunadarma dengan judul Pengaruh Return On 

Asset (ROA), Current Ratio (CR), Return On Equity (ROE), Debt To Equiti Ratio 

(DER), dan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumen di BEI. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji penyimpangan asumsi klasik dan metode regresi 

linier berganda menggunakan SPSS versi 17.00. hipotesis yang digunakan t-

statistik dan f-statistik pada tingkat signifikasi 5%. Pengujian berdasaarkan uji 

koefisien regresi secara simultan dapat disimpulkan bahwa ROA, CR, ROE, DER, 

dan EPS secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan, 

secara parsial dapat disimpulkan bahwa ada pengeruh yang signifikan antara CR, 

ROE, dan EFS terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi. Dan tidak ada pengaruh secara parsial antara ROA, dan DER 

terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi. 

Berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan ada pengaruh antara 

Return On Assets dan Current Ratio terhadap harga saham, dengan objek yang 

berbeda dan melihat fenomena naik turunnya Return On Asset (ROA) dan Current 

Rasio  (CR) sedangkan harga saham selalu mengalami kenaikan dan menjadi hal 

menarik bagi peneliti untuk membahas hal tersebut. Maka peneliti akan 
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membahas Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap 

Harga Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. (periode 2011-2016). 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, peneliti berpendapat bahwa 

adanya pengaruh ROA dan CR terhadap harga saham. Selanjutnya peneliti 

merumuskan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebgai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Return On Assets (ROA) secara parsial terhadap 

harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index? 

2. Seberapa besar pengaruh Current Ratio (CR) secara parsial terhadap harga 

Saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index? 

3. Seberapa besar pengaruh Return On Asset (ROA) dan Current Ratio (CR) 

secara simultan terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) secara parsial terhadap 

harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk. yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index; 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Current Rasio (CR) secara parsial terhadap 

harga saham pada PT. AKR Corporindo Tbk.yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index; 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) dan Current Rasio 

(CR) secara ssimultan terhadap harga saham pada PT. AKR Corporindo 

Tbk. yang terdaftar di Jakrta Islamic Index. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti berkaitan dengan 

pasar modal dan metodologi penelitian. Selain itu penelitian ini sangat berguna 

terutama dalam mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan 

dengan kondisi nyata yang ada di pasar modal. 

2. Bagi Perusahaan Publik 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan mengenai 

pentingnya Return On Asset dan Current Rasio serta pengaruhnya terhadap 

perubahan nilai saham pasar perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur 

khususnya industri barang konsumsi. 

3. Bagi Investor  



13 
 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk memilih perusahaan yang layak dalam membuat keputusan 

investasi agar di peroleh return yang lebih dan meminimalisir risiko. 

4. Bagi Akademisi/ Praktisi 

Sebagai referensi, kepustakaan dan penelitian berikutnya. Agar dapat 

melakukan  penelitian yang lebih spesifik dengan variabel-variabel yang berbeda 

sehingga di peroleh pemahaman baru yang baik bagi pengetahuan mahasiswa. 

Kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan 

kesempurnaan dalam penelitian yang berkaitan dengan Return On Asset dan 

Current Rasio.  


