
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan pasar modal pada era globalisasi saat ini sangat pesat,

termasuk di Negara Indonesia yang saat ini masyarakatnya sudah mengenal dan

tertarik dengan namanya investasi seperti saham. Masyarakat yang memberikan

dana kepada salah satu perusahaan disebut investor. Investor sebagai pelaku yang

membeli saham agar memiliki andil atas laba perusahaan tersebut.

Menurut Supramono (2014) mengemukakan bahwa saham adalah surat

tanda bukti penyertaan modal pada sebuah perseroan terbatas yang mempunyai

nilai ekonomi sehingga dapat diperjual belikan atau dijaminkan utang.

Salah satu keunggulan dalam saham pada umumnya ialah pemegang saham

mempunyai tanggungjawab terhadap modal yang ditempatkan dan penyetoran

modal kedalam perseroan.Modal perseroan inilah yang dapat menggambarkan

kekuatan finansial didalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan.

Untuk itulah perusahaan perlu melakukan upaya-upaya agar harga saham

dalam perusahaan semakin meningkat sehingga para investor berani untuk

menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.Harga saham perusahaan

dapat di ukur melalui laporan keuangan dari perusahaan tersebut.

Salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan oleh investor dalam

melakukan transaksi jual beli saham adalah harga saham itu sendiri. Tingkat

keuntungan perusahaan akan mempengaruhi harga saham.Semakin tinggi tingkat

keuntungan, maka semakin tinggi indeks harga saham.Naik turunnya indeks harga

saham menunjukkan naik turunnya investasi.
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Tabel 1.1

Harga Saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Tahun 2016-2018

Tahun Triwulan Harga Saham

2016

TW 1 7.566
TW 2 8.116
TW 3 9.350
TW 4 8.875

2017

TW 1 8.291
TW 2 8.758
TW 3 8.600
TW 4 8.716

2018

TW 1 8.658
TW 2 8.741
TW 3 8.741
TW 4 9.741

Sumber : www.idx.co.id (diolah 2019)

Dari tabel diatas dapa disimpulkan bahwa harga saham mulai dari tahun

2016-2018 mengalami Fluktuasi.

Faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham tersebut

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari perusahaan

tersebut.Faktor internal bersumber dari laporan keuangan
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perusahaan.Faktorinternal berupa laporan keuangan, diantaranya rasio Likuiditas

da rasio Profitabilitas.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham Faktor

Internal yang mempengaruhi harga saham antara lain: Pendapatan perusahaan,

Deviden yang dibagikan, Arus kas perusahaan, Perubahan dalam perilaku

investasi perusahaan, Perubahan mendasar dalam industri atau perusahaanfaktor

eksternal yang mempengaruhi harga saham antara lain: Tingkat suku bungan,

Kebijakan moneter dan fiscal, Situasi ekonomi, Situasi bisnis internasional.

Dari laporan keuangan tersebut dapat memberikan sumber informasi yang

sangat penting terkait dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan inilah

yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pada perusahaan

melalui rasio likuiditas dan rasio Profitabilitas

Rasio likuiditas menggambarkan pengukuran kemampuan perusahaan

untuk memenuhi utang-utang jangka pendek sebelum berakhirnya jatuh tempo

dan untuk mengukur rasio likuiditas meliputi modal kerja, rasio lancar, rasio

cepat, perputaran piutang, jangka waktu penagihan, perputaran persediaan dan

hari penjualan persediaan.

Sedangkan, rasio profitabilitas menggambarkan pengukuran kemampuan

dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu dan

untuk mengukur rasio profitabilitas meliputi return on asset(ROA).Rasio- rasio

tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur kemampuan keuangan perusahaan.

Tabel 1.2
CR dan ROA pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur

Tahun 2016-2018
Tahun CR ROA (%)

2016
Triwulan I 2.42 3.53

II 2.42 6.97
III 2.42 10.41
IV 2.40 12.57
2017

Triwulan I 2.51 4.09
II 1.89 6.93
III 2.20 3.43
IV 2.42 11.16
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2018
Triwulan I 2.38 2.78
II 1.79 7.03
III 2.02 11.
IV 1.95 6.6
Sumber: Laporan Keuangan (Data diolah,2019)

Dalam tabel diatas dapat dilihat hasil perhitungan Current Ratio (CR) dan

Return On Asset (ROA) pada tahun 2016 sampai tahun 2018.

CR di tahun 2016 triwulan IV sebesar 2.40%, dan di thun 2017 triwulan

IV mengalami penurunan sebesar 0.02%, di tahun 2018 triwulan ke IV mengalami

penurunan sebesar 0.47%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa CR

mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan jumlah laba bersih dan total

asset.

ROA di tahun 2016 triwulan ke IV sebesar 12.57%, dan di tahun 2017

triwulan IV mengalami penurunan sebesar 1.41%, di tahun 2018 triwulan ke IV

mengalami penurunan sebesar 4.56%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan

bahwa ROA mengalami fluktuasi yng disebabkan oleh perubahan jumlah laba

bersih dan total asset.

Dalam dunia usaha, banyak perusahaan yang saling bersaing untuk

menunjukkan keunggulan yang ada sehingga dapat menjalankan roda perusahaan.

PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK, merupakan perusahaan yang

bergerak disektor makanan olahan, yang dimana disektor ini memiliki banyak

pesaing. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan perusahaan secara

berkelanjutan agar tetap bertahan dalam dunia bisnis.

Dalam hal pengembangan perusahaan diperlukan modal yang besar secara

berkelanjutan, modal ini didapat dari penjualan saham perusahaan ke berbagai

investor agar dana yang terkumpul dapat di olah secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul

skripsi: “ PENGARUHCarrent Ratio(CR) DAN Return On Asset(ROA)

TERHADAP HARGA SAHAM PADA PT. INDOFOOD CBP SUKSES

MAKMUR TBK  PERIODE 2016-2018”.
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1.1 RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang dihadapi oleh PT. INDOFOOD CBP SUKSES

MAKMUR TBK  adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap harga saham pada PT

Indofood CBP Sukses Makmur?

2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham pada PT

Indofood CBP Sukses Makmur?

3. Apakah rasio likuiditas dan rasio profitabilitas berpengaruh terhadap harga

saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur?

1.2 TUJUAN  PENELITIAN

Dapat mengetahui hubungan antara rasio likuiditas dan rasio profitabilitas

terhadap harga saham pada PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK

periode 2016-2018.

Dapat mengetahui tingkat harga saham melalui perkembangan rasio

likuiditas dan rasio profitabilitas pada PT. INDOFOOD CBP SUKSES

MAKMUR TBK periode 2016-2018.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi investor dan calon investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan investor dan

calon investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi melalui

saham agar pihak-pihak yang terlibat saling menguntungkan

2. Bagi Universitas HKBP NOMMENSEN MEDAN

Hasil penelitian ini dapat di jadikan panduan bahan studi bagi mahasiswa yang

ingin meneliti judul seperti ini di masa yang akan datang.

3. Bagi peneliti Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan

mengenai dunia nyata perusahaan serta untuk menerapkan ilmu yang telah

diperoleh dibangku kuliah.



BAB II

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU,

DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.2 Likuiditas

2.2.1 Pengertian Likuiditas

Neveu dan Sutrisno dalam Meythi,et.al(2011) mengemukakan bahwa

rasio Likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jangka

tempo. Rasio ini mengasumsikan bahwa aktiva lancer merupakan sumber uang

utama memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Menurut Fahmi (2018:65) likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.Selain itu, menurut

Prihadi (2014:255) likuiditas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.Maka dapat

disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan membayar

kewajiban dalam jangka pendek.

2.2.2 Jenis Rasio Likuiditas

Menurut Prihadi (2014:256) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis

rasio likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar ( Current Ratio)

Rasio Lancar adalah perbandingan antara aset lancer dengan utang

lancar.Perhitungan rasio ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh

sebenarnya jumlah aset lancar perusahaan dapat menjamin utang dari kreditor

jangka pendek.Semakin tinggi rasio ini berarti semakin terjamin pembayaran

utang jangka pendek perusahaan kepada kreditor.

Bagi kreditor semakin tinggi rasio lancar berarti semakin aman untuk

dirinya. Akan tetapi untuk perusahaan tertentu dapat berarti lain. Apabila rasio ini
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tinggi sekali dapat diartikan perusahaan kelebihan aset lancarnya atau ada yang

tidak optimal.

2. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Nama lain rasio ini adalah rasio cair (acid test ratio). Sebagian orang

merasa bahwa hasil perhitungan rasio lancar yang menghitung seluruh aset lancar

dianggap kurang tajam

= ℎ 100%
Sumber : Kasmir (2012:315)

3. Rasio Kas ( Cash Ratio)

Rasio ini untuk mengukur jumlah kas tersedia dibanding dengan utang

lacar. Pengerti kas kadang-kadang diperluas dengan setara kas (Cash equivalent)

meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

ℎ = X 100%

Sumber : Kasmir (2012:318)

Current Ratio = Current Asset

Curren Liabilities
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2.3 Profitabilitas

2.3.1 Pengertian Profitabilitas

Suatu perusahaan memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu

memproleh laba atau keuntungan yang maksimal. Untuk mengukur tingkat suatu

perusahaan, digunakan rasio Profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio

Rentabilitas. Menurut Kasmir (2018:196) profitabilitas merupakan rasio untuk

menilai kemampuam perusahaan dalam mencari keuntungan.Dalam analisi rasio,

kemampuan menghasilkan laba dari penjualan dan pendapatam investasi.

Menurut Prihadi (2014:258) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas

merupakan kemampuan menghasilkan laba.Dalam analisis rasio, kemampuan

menghasilkan laba dapat dikaitkan dengan penjualan, aset atau modal.  Pemilihan

rasio tergantung dari mana kita akan melihat. Profitabilitas mendapatkan tempat

tersendiri dalam penilaian perusahaan.

Menurut Fahmi (2018:80) profitabilitas adalah mengukur efektivitas

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat

keuntungaan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun

investasi.semakin baik rasio  profitabilitas makan semakin baik menggambarkan

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dari beberapa

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah mengukur

efektivitas manajemen secara keseluruhan untuk memperoleh keuntungan yang

dihubungkan dengan penjualan,  aset dan modal.

2.3.2 Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Prihadi (2014:258) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis

rasio Profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Rasio Laba Kotor (Gross Profit margin)

Rasio ini mengukur tingkat profitabilitas produk sebelum dikurangi oleh

beban-beban yang lain. Sudah seharusnya rasio ini menghasilkan angkat positif.
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= − 100%
Sumber : Kasmir (2012)

2. Rasio Laba Operasi (Operating Profit Margin )

Laba Usaha (laba operasi) adalah laba dari kegiatan utama

perusahaan.Sebagian hasil utama, sudah seharusnya laba ini memberikan hasil

lebih besar dibandingkan dari laba yang bukan utama.

3. Rasio Laba sebelum bunga dan pajak ( margin before interest & tax)

EBIT (earning before interest and tax) adalah laba sebelum dibebani

dengan bunga dan pajak.EBIT mencerminkan laba perusahaan sebelum

dipengaruhi oleh struktur modalnya, yaitu komposisi utang dan ekuitas.

4. Rasio Laba Sebelum pajak (Pretax Margin)

EBT (earning before tax) mencerminkan laba setelah dipengaruhi oleh

struktur modal, berupa beban bunga, tetapi sebelum pajak. Erusahaan dengan

beban bunga besar akan sangat terbebani. Kadang-kadang perusahaan dengan

beban bunga yang sangat besar akan memperoleh EBT negatif.

5. Rasio laba bersih ( Net Profit margin)

Rasio ini mengukur hasil akhir dari seluruh kegiatan perusahaan.Selisih

laba bersih dengan laba usaha dapat mencerminkan berapa beban yang ditanggung

perusahaan untuk beban-beban non operasional.

6. Rasio laba atas aset (return on asset, ROA)

Istilah lain dari laba atas aset adalah tingkat pengembalian atas aset.

Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengetahui sampai seberapa jauh aset

yang digunakan dapat menghasilkan laba, EBIT adalah laba sebelum beban

bunga.Dengan demikian rasio ini untuk mengetahui keseluruhan hasil sebelum
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beban bunga utang dibanding dengan keseluruhan aset. Rasio ROA dapat dihitung

dengan cara:

Dengan demikian ROA  adalah gabungan dari dua kemampuan, yaitu:

 Kemampuan menghasilkan laba

 Kemampuan memutar asset

7. Rasio Laba Atas Ekuitas (Return on Equity)

Bagi pemilik modal rasio ini lebih penting dari rasio laba bersih terhadap

penjualan, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh hasil yang diperoleh dari

penanaman modalnya.Oleh karena yang dibandingkan adalah laba bersih dengan

ekuitas atau modal sendiri.Pengertian ekuitas adalah seluruh ekuitas yang

tertanam di perusahaan, termasuk didalamnya saldo laba (laba yang

ditahan.Dengan rasio tersebut, pemilik dapat membandingkan antara hasil di

perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

2.4 Harga Saham

2.4.1 Pengertian Harga Saham

Dalam Adipaguna & Suarjaya (2016) mengemukakan bahwa Harga

Saham merupakan nilai sekarang (present value) dari penghasilan- penghasilan

yang akan diterima oleh pemodal dimasa yang akan datang. Harga saham yang

digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan (closing price) tahunan

(dalam rupiah) pada perusahaan indeks LQ 45 dibursa efek Indonesia periode

2012-2014.

Menurut Fahmi (2018:270) Saham adalah tanda bukti penyertaan

kepemilikan modal atau dana ada suatu perusahaan. Kertas yang tercantum

dengan jenis nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban

EBIT Penjualan

Penjualan Total Aset
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yang dijelaskan kepada setiap pemengangnya dan persediaan yang siap untuk

dijual.

2.4.2 Jenis-jenis Saham

Menurut Fahmi (2018:271) saham terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Saham biasa (common stock)

Ialah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang

menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan sebagainya) dimana

pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat umum pemegang saham)

dan RUPSLB (Rapat umum pemegang saham luar biasa ) serta berhak untuk

menentukan membeli right issue (Penjualan saham terbatas) atau tidak, yang

selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden.

Adapun saham biasa memiliki beberapa jenis yaitu:

a) Blue chip-stock (saham Unggulan) adalah saham dari perusahaan yang

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan

manajemen yang berkualitas.

b) Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan

pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain,

dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.

c) Defensive stock (saham-saham defensif )adalah saham yang cenderung

lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu

berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar.

d) Cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara

cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara saat ekonomi lesu.

e) Seasonal stock adalah perusahaan yang penjualnya bervariasi karena

dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan.

f) Speculative stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat

spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya

adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham

pada perusahaan pengeboran minyak.
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2) Saham istimewa (preferred stock)

Merupakan suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahana yang

menjelaskan nilai nominal (Rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana

pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deveden yang

biasanya akan diterima setiap kuartal (Tiga bulanan).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat membantu penulis untuk

dijadikan sebagai bahan acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh hubungan

antara variabel independen terhadap variabel dependen yang memiliki kesamaan

dalam penelitian, yang kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis.Beberapa

penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap harga

saham adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama peneliti dan

tahun
Judul penelitian

Variabel

penelitian

Metode

penelitian
Hasil penelitian

Meythi et.al,

2011

Pengaruh

likuiditas dan

profitabilitas

terhadap

harga saham

perusahaan

manufaktur

yang

terdaftar

dibursa efek

Indonesia

Independen:

Current ratio (X1),

Earnings per share

(X2)

Dependen: Harga

saham (Y)

Moderated

Regressio

n Analysis

1. Current Ratio

secara parsial

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap harga

saham

perusahaan

manufaktur.

2. Earnings Per

Share (EPS)

secara

parsialtidak



13

berpengaruh

signifikan

terhadap harga

saham

perusahaan

manufaktur.

Octaviani &

komalasarai,

2017

Pengaruh

likuiditas,

profitabilitas,

solvabilitas

terhadap

harga saham

pada

perusahaan

perbankan

yang

terdaftar di

bursa efek

Indonesia

Independen:

Likuiditas (X1),

profitabilitas

(X2),

Solvabilitas (X3)

Dependen:

Harga Saham (Y)

metode regresi

berganda.

1. Likuiditas tidak

berpengaruh

terhadap harga

saham

2. Profitabilitas

berpengaruh

signifikan

terhadap harga

saham

Adipalguna &

suarjaya, 2016

Pengaruh

likuiditas,

solvabilitas,

aktivitas,

profitabilitas,

dan penilaian

pasar

terhadap

harga saham

perusahaan

Independen:

Likuiditas (X1),

Solvabilitas (X2),

Aktivitas (X3),

Profitabilitas (X4),

Penilaian pasar

(X5)

Dependen:

Harga saham (Y)

Uji asumsi

klasik,

analisis

linear

berganda

1. Likuiditas tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap harga

saham pada

perusahaan

LQ45 di Bursa

Efek Indonesia.

2. Profitabilitas
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LQ45 di BEI berpengaruh

positif

signifikan

terhadap harga

saham pada

perusahaan

LQ45 di Bursa

Efek Indonesia.

Erianti &

Ruzikna, 2018

Pengaruh

likuiditas dan

profitabilitas

terhadap

harga saham

perusahaan

manufaktur

sektor

industri dasar

dan kimia

sub sektor

kimia yang

terdaftar

dibursa efek

Indonesia

(BEI)

Independen:

Likuiditas (X1),

Profitabilitas (X2)

Dependen: harga

saham (Y)

Analisis regresi

linear

berganda

1. Likuiditas

tidak berpengaruh

signifikan

terhadap Harga

Saham pada

Perusahaan Sub

Sektor Kimia yang

terdaftar di Bursa

Efek Indonesia

2. profitabilitas

tidak berpengaruh

signifikan

terhadap Harga

Saham pada

Perusahaan Sub

Sektor Kimia

yang terdaftar di

Bursa Efek

Indonesia
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2.6 Kerangka Berpikir

1. Pengaruh likuiditas terhadap harga saham

Neveu dan Sutrisno dalam Meythi, et.al(2011) mengemukakan bahwa

rasio Likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jangka

tempo. Rasio ini mengasumsikan bahwa aktiva lancer merupakan sumber uang

utama memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Menurut Fahmi (2018:65) likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.Selain itu, menurut

Prihadi (2014:255) likuiditas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.Pada

penelitian terdahulu oleh Meythi et.al, (2011) menunjukkan bahwa Current

Ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perusahaan manufaktur.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap harga saham

Menurut Prihadi (2014:258) mengemukakan bahwa rasio profitabilitas

merupakan kemampuan menghasilkan laba.Dalam analisis rasio, kemampuan

menghasilkan laba dapat dikaitkan dengan penjualan, aset atau modal.  Pemilihan

rasio tergantung dari mana kita akan melihat. Profitabilitas mendapatkan tempat

tersendiri dalam penilaian perusahaan.

Menurut Fahmi (2018:80) Profitabilitas adalah mengukur efektivitas

manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat

keuntungaan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun

investasi.semakin baik rasio  profitabilitas makan semakin baik menggambarkan

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Pada penelitian

terdahulu oleh Adipalguna & suarjaya (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 di

Bursa Efek Indonesia.
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Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini secara konseptual

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka berpikir penelitian

2.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:64) hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan  masalah penelitian, dimana rumusan  masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data.Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap

rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.Berdasarkan rumusan

masalah dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis penelitian yang

dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT.

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK

2. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT.

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK

3. Likuiditas dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap harga saham pada PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

TBK

Likuiditas (X1)

Harga Saham  (Y)

Profitabilitas (X2)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal, yang artinya

penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.Bertujuan untuk

menguji hubungan sebab akibat data variabel independen (variabel yang mempengaruhi).Dan

variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah: Likuiditas (CR), Profitabilitas (ROA) sebagai variabel independen, dan Harga Saham

sebagai variabel dependen.

3.2      Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1   Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk selama periode tahun 2016-2018 dengan perolehan data dari

www.idx.co.id.Data yang diperoleh penelitian yaitu berupa laporan keuangan PT Indofood CBP

Sukses Makmur Tbk yang diperlihatkan perusahaan secara triwulan pada periode tahun 2016-

2018.

3.2.2   Waktu Penelitian

Penulisan melakukan penelitian pada bulan Oktober 2019 sampai dengan selesai.

3.3     Populasi dan Sampel

3.3.1   Populasi

Menurut Yuliardi dan Nuraeni (2017:5) Populasi merupakan subyek atau obyek

penlitian.Populasi bukan hanya sekedar jumlah pada subyek atau obyek yang diteli melainkan

meliputi semua karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek.Berdasarkan

pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang mulai go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun

1994 sampai tahun 2018.
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3.3.2   Sampel

Menurut Sugiyono (2018:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi sampel dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan I/2016 sampai dengan triwulan IV/2018 PT

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sehingga sampel yang di gunakan peneliti sebanyak 12

sampel.

3.4    Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data sekunder ini

dilakukan dengan memperoleh data keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dengan

mengakses dari situs www.idx.co.id maka dari situ penulisan dapat memperoleh data-data

laporan keuangan perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2016-2018.

3.5 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen (independent variabel = X)

Vaariabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam

penelitian ini terdiri dari variabel likuiditas (CR) dan profitabilitas (ROA)

2. Variabel dependen (dependent variabel =Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat

karena adanya variabel bebas.Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini

adalah harga saham.

Tabel 3.1

Variabel dan definisi operasional

Variabel Definisi Indicator Skala

Harga sahamMenurut Fahmi

(2018:270)

Harga saham
Rupiah
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Saham adalah

Tanda bukti

penyertaan

kepemilikan

modal atau dana

ada suatu

perusahaan.

=∑

Likuiditas Neveu dan Sutrisno

dalam Meythi,

et.al (2011)

mengemukakan

bahwa  rasio

Likuiditas

merupakan rasio

keuangan yang

mengukur

kemampuan

perusahaan

untuk membayar

kewajiban

jangka

pendeknya pada

saat jangka

tempo

Current Ratio =

Rasio

ProfitabilitasMenurut Prihadi

(2014:258)

mengemukakan

bahwa rasio

profitabilitas

Return on asset (ROA) =

100%Rasio
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merupakan

kemampuan

menghasilkan

laba.

Sumber: diolah oleh penulis (2020)

3.6 Metode analisis data

3.6.1 Analisis deskriptif

Menurut Sugyono (2017: 206) bahwa “ Analisis statistika deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi”.

3.6.2 Analisis asumsi klasik

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada kelompok variabel apakah

sebaran data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak.Untuk memastikan apakah data yang

dimiliki terdistribusi secara normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji statistik.Uji yang

digunakan dalam uji normalitas adalah kolmogrov-smirnov (K-S). Apabila nilai residual < 0,05

artinya distribusi data tidak normal, dan apabila nilai residual > 0,5 artinya distriusi data  normal.

Selain itu dari hasil uji normalitas apakah data telah terdistribusi normal atau tidak adalah dengan

mellihat desain gambar histogram dan gambar P-P Plot, dimana pada gambar histogram apabila

desain data melengkung berbentuk lonceng dan tidak terlalu condong kekanan ataupun kekiri

maka data telah terdistribusi secara normal, dan pada P-P Plot apabila mengikuti garis diagonal

dan menyebar disekitar garis diagonal artinya data terdistribusi secara normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara beberapa

variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidak multikolinearitas adalah

dengan melihat nilai varianc inflation factor (VIF). Untuk menunjukkan ada atau tidaknya

multikolinearitas apabila VIF<10 maka dalam variabel independen tidak terdapat
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multikolinearitas dan apabila VIF>10 maka dalam dalam variabel independen terdapat

multikolinearitas.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam

fungsi regresi  yang mempunyai yang tidak sama. Cara untuk melihat ada atau tidaknya

heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola gambar scatterplot. Apabila data menyebar diatas

dan dibawah atau disekitar angka 0 maka tidak terdapat heteroskedastisitas artinya data tidak

mengumpul diatas atau dibawah saja dan pola tidak berbentuk, dan apabila data membentuk

suatu pola yang teratur secara bergelombang dan menyempit dan melebar kembali maka terdapat

heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel

pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Salah satu uji untuk melihat ada

atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson dilakukan dengan

SPSS yang merupakan hasil uji statistik, uji Durbin Watson merupakan uji yang menunjukkan

ada atau tidaknya autokorelasi.

Hasil yang didapat pada Durbin Watsonakan dibandingkan dengan dua kriteria berikut:

0 < DW < dl : Terdapat autokorelasi

dl ≤ DW ≤ du : Tidak ada kesimpulan

du< DW < 4-du : Tidak terdapat autokorelasi

4-du < DW < 4-dl : Tidak ada kesimpulan

4-dl < d < 4 : Terdapat autokorelasi

3.6.2.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk melihat antara variabel independen dan

variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linear.

Model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Y = α + β1X1 + β2X2 + e

Dimana :

Y = Harga saham

α = konstanta

β1, β2 = koefisien regresi
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X1 = Likuiditas (CR)

X2 = Profitabilitas (ROA)

e = kesalahan atau error

3.6.3 Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Uji Parsial (t-test)

Uji T digunakan untuk mengetahui sejuh mana variabel independen secara individu atau

parsial menerangkan variabel dependen. Adapun penetapan hipotesis dari masing-masing

variabel independen yang terdiri dari Current ratio (CR), Return on asset (ROA) adalah sebagai

berikut:

1) Current Ratio (CR) = X2

Penetapan Hipotesis:

H0 : β1 = 0, Current ratio (CR) tidak berpengaruhi signifikan terhadap harga saham pada PT

Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

H1 : β1 ≠ 0, Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT

Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia.

Jika thitung > ttabelmaka Ho ditolak, H1 diterima artinya current Ratio (CR) berpengaruh

signifikan terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar

di bursa efek Indonesia

Jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima, H1 ditolak artinya Current Ratio (CR) tidak berpengaruh

signifikan terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar

di bursa efek Indonesia.

2) Return on asset (ROA) = X1

Penetapan hipotesis:

H0 : β1 = 0, Returnon asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT

Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

H1 : β1 ≠ 0, Return on asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT

Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
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Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak, dan H1 diterima, artinya, Return on asset (ROA)

berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur

yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima, dan H1 ditolak, artinya Return on asset (ROA) tidak

berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur

yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

3.6.3.2 Uji Simultan (F-test)

Uji digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara bersama-sama

atau simultan terhadap variabel dependen. Adapun penetapan hipotesis secara simultan dari

variabel independen yang terdiri dari Return on asset (ROA), Current Ratio (CR) adalah sebagai

berikut.

H0 :Return on asset (ROA), Current Ratio (CR) secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar di bursa

efek Indonesia.

H1 :Return on asset (ROA), Current Ratio (CR), secara simultan namun tidak signifikansi

terhadap harga saham pada PT Indofood CBP Sukses Makmur yang terdaftar di bursa

efek Indonesia.

a. Jika Fhitung > dari Ftabel maka H0 ditolak, berarti Current Ratio (CR) dan Return on asset
(ROA) secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap harga saham

b. Jika Fhitung ≤ dari Ftabel maka H0 diterima, berarti Current Ratio (CR) dan Return on
asset (ROA) secara simultan namun tidak signifikansi terhadap harga saham.

3.6.3.3 Koefisien Determinasi (R2)
Koefesien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa

besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, dengan 0 <R2 < 1.
Apabila nilai R2 semakin kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variabel devenden akan semakin terbatas dan apabila R2 semakin besar mendekati 1 maka
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik artinya
hamper semua informasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
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Rumus yang digunakan untuk menghitung R2 adalah:

R2 = 100%
Dimana:

JKR = Jumlah kuadrat regresi

JKT = Jumlah kuadrat total


