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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan lembaga yang memobilisasi dana masyarakat 

dengan menyediakan sarana yang dapat mendukung pembangunan ekonomi. 

Investor akan melihat laporan kinerja keuangan perusahaan sebelum melakukan 

keputusan menanamkan modalnya atau tidak. Yang menjadi permasalahan   

adalah   ketidakpastian   perubahan   harga   saham.   Analisa terhadap harga 

saham merupakan langkah mendasar yang harus dilakukan oleh investor sebelum 

melakukan investasi, supaya investor tidak terjebak pada kondisi yang merugikan. 

Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk dapat memahami 

informasi tentang laporan keuangan. Analisis keuangan merupakanalternatif untuk 

menguji apakah informasi keuangan bermanfaat atau tidak dalam memprediksi 

harga saham. Ada pihak yang berkaitan seperti investor yang mengeluarkan  

sinyal  kepada  laporan  keuangan  tersebut.  Laporan  tersebut akan diperoleh 

tingkat pengembalian dengan tingkat risiko yang dapat ditanggung oleh pemegang 

saham. 

Laporan  keuangan   merupakan  hasil  dari  aktivitas keuangan  selama  

periode  tertentu, biasanya satu tahun (1 januari – 31 desember). Dengan adanya 

laporan keuangan  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  relevan yang dapat 

digunakan untuk meyakinkan investor dan kredit. Terdapat 5 jenis laporan 

keuangan pada umumnya, yakni : Laporan laba rugi, Laporan arus kas, laporan 
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perubahan modal, laporan posisi keuangan (neraca) dan catatan atas laporan 

keuangan (CALK). Laporan laba rugi menyajikan informasi laba atau ruginya 

perusahaan dalam suatu periode. Salah satu ukuran untuk memprediksi laba 

adalah penjualan dan biaya, dengan penjualan yang sebanyak-banyaknya 

diharapkan akan berbanding lurus dengan laba yang akan  diterima.  Laba  atau  

keuntungan  adalah  kenaikan  dalam  ekuitas  (aktiva  bersih) entitas yang 

ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi di luar operasi utama atau operasi  

sentral  perusahaan)  atau  transaksi  insidentil  (transaksi  yang  keterjadiannya 

jarang)  dan  dari  seluruh  transaksi  lainnya  serta  peristiwa  maupun  keadaan-

keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari 

pendapatan atau investasi oleh pemilik. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri.  

Profitabilitas merupakan keuntungan yang dimiliki perusahaan dari kegiatan 

operasionalnya yang tidak lepas dari kebijakan yang dimiliki oleh manajer. 

Keuntungan atau laba perusahaan selalu menjadi perhatian utama para calon 

investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Keuntungan atau laba itulah 

yang digunakan untuk memastikan apakah investasi pada suatu perusahaan akan 

memberikan keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan atau tidak. 

Selain itu, profitabilitas mempunyai peran penting dalam perusahaan 

sebagai cerminan masa depan apakah perusahaan mempunyai prospek yang 

baik di masa mendatang. Bagi perusahaan masalah profitabilitas sangatlah 

penting. Bagi pemimpin perusahaan profitabilitas digunakan untuk melihat 
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seberapa besar kemajuan atau berhasil tidak perusahaan  yang dipimpinnya. 

Sedangkan bagi karyawan perusahaan apabila semakin tinggi keuntungan yang 

diperoleh perusahaan tempat kerjanya, maka ada kesempatan baginya untuk dapat 

kenaikan gaji. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas karena dari hasil penelitian sebelumnya yang masih salaing berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham”. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunkan data dari perusahaan otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dipilihnya 

BEI sebagai tempat penelitian karena BEI dianggap sebagai tempat yang mudah 

untuk memperoleh data yang diperlukan berupa laporan keuangan perusahaan 

yang dibutuhkan. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, nilai perusahaan, kebijakan deviden dan harga saham. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh parsial terhadap harga saham? 

2. Apakah nilai perusahaan berpengaruh parsial terhadap harga saham? 

3. Apakah kebijakan deviden berpengaruh parsial terhadap harga saham? 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih fokus dan tidak terlalu melebar, maka penelitian ini 

penulis batasi hanya membahas dan mengkaji mengenai variabel yang diuji yakni 

tingkat profitabilitas, nilai perusahaan, kebijakan deviden dan harga saham saja. 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh profitabilitas terhadap 

harga saham. 

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh nilai perusahaan terhadap 

harga saham. 

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kebijakan deviden 

terhadap harga saham. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis, serta dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi beberpa pihak 

yang berkepentingan. Secara terperinci, manfaat penelitian dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan, hasil penelitian ini diaharapkan dapat 

menghasilkan konsep mengenai konsep profitabilitas, nilai perusahaan, 

kebijakan deviden dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. 

2. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

dan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, nilai perusahaan, 

kebijakan deviden terhadap harga saham. Serta menambah ilmu dan 

wawasan. 
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3. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 

 


