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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal 

sendiri, baik  yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta. Pasar modal memberikan berbagai alternatif untuk para 

investor selain berbagai investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli 

tanah, asuransi, emas dan sebagainya. Pasar modal merupakan penghubung 

antara investor (pihak yang memiliki dana) dengan perusahaan (pihak yang 

memerlukan dana jangka panjang) ataupun institusi pemerintah melalui 

perdagangan instrumen melalui jangka panjang, seperti surat berharga yang 

meliputi surat pengakuan utang, surat berharga komersial (commercial paper), 

saham, obligasi, tanda bukti hutang, waran (warrant), dan right issue. Pasar 

modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana 

dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. 

(Ekonoomi.com,2017). 

Dari banyaknya instrumen investasi di pasar modal ada salah satu investasi 

di pasar modal yang paling diminati oleh investor adalah saham. Keuntungan 

yang didapat dari investasi saham tak lepas dari pergerakan saham itu sendiri. 

Harga faktor. Menurut Weston dan Brigham (2012) faktor yang mempengaruhi 

harga saham adalah laba per lembar saham (Earning Per Share), tingkat suku 

bunga, jumlah kas, dividen yang diberikan, jumlah laba dari investasi yang 

didapat perusahaan (Return on Asset) dan risiko serta pengembalian. Faktor 

lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham adalah faktor 

eksternal seperti penawaran dan permintaan, tingkat inflasi, tingkat pajak, resiko 

serta tingkat pengembalian. 

Harga saham – saham pada sektor infrastruktur mengalami naik – turun 

sebab harga saham pada perusahaan kontruksi mendapatkan sentimen yang



2 

 

 
 
 

 
 

positif pada saat pencalonan joko widodo , pada saat pemilihan presiden sebagai 

calon Presiden. Jokowi menyatakan akan lebih berfokus di sektor infrastruktur. 

Dan pada saat ini Pemerintahan gencar membangun infrastruktur dari aceh 

hingga papua. Program ini akan bergulir akan selama 5 tahun pemerintahan 

Presiden  Joko  Widodo. Dalam  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo ingin 

berfokus dalam salah satu sektor infrastruktur, sebab pemabangunan 

infrastruktur bisa menumbukan investasi yang akan masuk indonesia dan akan 

ada pemerataan kepada warga Indonesia. Karena dalam setiap pembangunan 

infrastruktur pasti ada rekrutmen tenaga kerja. Serta ditunjukan grafik 1.1 
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Gambar 1. 1 Pergerakan Indeks Saham Infrastruktur 
 

Sumber : Most.co.id (diolah) 
 

Berdasarkan grafik indek saham infrastruktur diatas, sektor ini mengalami 

naik – turun pada tahun 2013 – 2015. Tetapi secara keseluruhan sektor 

infrastruktur mengalami kenaikan signifikan. Serta pada sektor infrastruktur 

memiliki sentimen untuk membangkitkan gairah pada sektor ini : pertama 

sentimen dari menteri keuangan ibu Sri Mulyani dimana beliau akan 

menyiapkan dana hingga Rp 387,3 triliun untuk sektor infrastruktur, angka ini 

mengalami kanaikan yang signifikan sebesar Rp 70,2 triliun dimana realisasi 

APBN pada tahun 2016 sebesar Rp 317,1 triliun. Sentimen yang kedua Baru- 

baru ini, pemerintah telah mencanangkan akan melakukan pembangunan 21 

proyek  infrastruktur  senilai  Rp119,58  triliun  melalui  skema  pembiayaan
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kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Adapun, 21 proyek tersebut 

terdiri dari proyek pelabuhan sebanyak, jalan tol, transportasi berbasis rel, 

pengolahan air minum, pengolahan air, dan proyek telekomunikasi. Sentimen 

yang ketiga Pemerintah dan DPR baru saja merampungkan Undang- Undang 

(UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Aturan ini menggantikan 

UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, yang sudah berlaku selama kurang 

lebih 17 tahun. Dalam UU baru ini diatur dari hulu sampai hilir tentang jasa 

konstruksi baik mengenai rantai pasok, delivery system dalam sistem pengadaan 

barang dan jasa serta mutu konstruksi mutu, serta kebutuhan dalam penyelesaian 

sengketa konstruksi. Pada UU sebelumnya, tidak adanya perlindungan serta 

masalah sengketa dan belum jelasnya tata cara pembangunan dari hulu hingga 

hilir menyebabkan tidak banyak orang yang ingin masuk ke industri ini. Adanya 

perubahan UU ini diharapkan akan meningkatkan daya saing industri jasa 

konstruksi dalam negeri di era persaingan  global.  Dari sentimen-sentimen 

diatas, tentunya ke-3 hal tersebut merupakan sentimen positif untuk sektor 

infrastruktur. Namun tidak hanya sektor infrastruktur saja yang berpotensi untuk 

menguat, sektor konstruksi juga akan terkena imbasnya, terutama perusahaan 

rekanan pemerintah seperti ADHI, WIKA dan JSMR. Meskipun begitu, 

sentimen tersebut tidak akan langsung memberikan dampak instan terhadap 

pergerakan harga saham tersebut. Namun, untuk kedepannya, saham-saham     

sektor     infrastruktur     masih     memiliki     prospek     yang cerah. 

(finance.detik.com,2017) 

Dalam penelitian ini parameter yang digunakan Total Asset Turnover Ratio 

(TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Debt Ratio (DR Current Ratio (CR). Untuk 

menganalisis pengaruhnya terhadap harga saham dengan Return on Asset (ROA) 

sebagai variabel intervening. 

Serta dalam variabel yang digunakan terjadi research gap yang dimana 

pernah dilakukan oleh penelitian dahulu dilakukan oleh Dwisona (2015), 

penelitian mengenai analisi pengaruh faktor fundamental terhadap harga saham 

dengan ROA sebagai variabel intervening pada perusahan LQ 45 periode 2010 

– 2013. bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Debt Ratio (DR), Working 
 

Capital to Total Assets (WC/TA), dan Current Ratio (CR) terhadap Return On
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Assets (ROA) (2) Pengaruh Debt Ratio (DR), Working Capital to Total Assets 

(WC/TA), Current Ratio (CR), dan Return On Assets (ROA) terhadap harga 

saham (3) Pengaruh Pengaruh Debt Ratio (DR), Working Capital to Total Assets 

(WC/TA), dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham dengan Return On 

Assets (ROA) sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa : DR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, WC/TA 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, CR berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA, DR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga 

saham, WC/TA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, CR 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, ROA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil dari sobel test menunjukkan 

bahwa WC/TA dan CR secara tidak langsung berpengaruh terhadap  harga  

saham  melalui  ROA. Fathoni  (2014).  Penelitian  menganai pengaruh faktor 

– faktor fundamental terhadap harga saham syariah sektor consumer good di 

bursa efek indonesia 2011 – 2013. Hasil dari penelitian yang dilakukan erik 

mahfud fathoni (2014) dimana hasil analisis menunjukan bahwa variabel book 

value pershare (BVS), earning per share (EPS), price to book value (PBV) 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham syariah 

pada sektor consumer goods. Sementara variabel retuen on asset (RAO), return 

on equity dimana hasilnya return on assets (ROA) berpengaruh Negatif 

terhadap harga saham. 

Dari penelitian yang terdahulu terjadi research gap, bisa dilihat dari current 

ratio (CR). Penelitian dahulu dilakukan oleh Dwisona (2015) dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dwisona menujukan bahwa current ratio (CR) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap return on assets (ROA). Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) dimana hasil penilitian yang 

dilakukan  oleh  Elyas  bahwa  current  ratio  (CR)  berpengaruh  signifikan 

terhadap return on asset (ROA). 

Maka setelah dari return on asset (ROA)  maka sekarang terhadap harga 

saham. Maka diperkuat dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan terjadi 

research gap. diaman   current ratio (CR)   berpengaruh atau tidak terhadap 

harga saham. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liwang (2011). Dimana
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hasil penelitian yang lakukan oleh Liwang menunjjukan bahwa, current ratio 

(CR) berpengaruh negatif terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitia yang 

dilakuan oleh Thamrin (2012). Hasil yang terdapat didalam penelitian ini, 

diaman Yulris menyimpulkan bahwa current ratio (CR) mempengaruhi positif 

terhadap harga saham. 

Debt to equity ratio (DER) apakah berpengaruh dengan return on assets 

(ROA), penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) bahwa DER dinyatakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, serta berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Venimas et,al. (2015) mereka 

menyatakan bahwa DER berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap ROA. 

Dari hasil penelitian terdahulu   dimana debt to equity ratio (DER) terhadap 

return on assets (ROA) terjadi adanya research gap. 

Debt to equity ratio (DER) terhadap harga sahan, dimana penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2012), hasil penelitian yang dilakukan 

anggun dimana debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. Tapi penelitian yang lain hasilnya berbeda yang dimana 

penelitian dilakukan oleh Sugiarto (2011) hasil yang didapatkan waktu 

penelitian dimana debt to equity ratio (DER) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap harga saham jadi dari 2 penelitian ini masih terjadi research gap dalam 

penelitian antara debt to equity ratio (DER) terhadap harga saham. 

Hubungan Debt ratio (DR) terhadap returnon asset (ROA) dan harga saham. 

Dari beberapa penelitian masih terjadi research gap. Dimana di tunjukan dalam 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwisona (2015) dimana hasil 

penelitiannya debt ratio (DR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

return on asset (ROA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwisona, hasilnya 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadah, et.al (2013) hasil yang 

mereka dapatkan dalam penelitian dimana debt ratio (DR) berpengaruh positif 

dan signifkan terhadap return on asste (ROA). 

Debt ratio(DR) terhadap harga saham telah terjadinya research gap yang 

ditunjang dari penelitian terdahulu, debt ratio (DR) berpengearuh signifikan 

terhadap harga saham yang dimana penelitian ini dilakukan oleh Tamara Oca 

Viandita (2013). Berbedah juga penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2009)
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hasil dari penelitiannya dimana debt ratio (DR) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Pengaruh total asset turnover (TATO) terhadap return on asset (ROA), dari 

penelitian terdahulu telah terjadi adanya reseach gap, dimana penelitian tentang 

pengaruh total asset turnover (TATO) terhadap return on asset (ROA) yang 

dilakukan oleh Elyas Setiawan (2015) hasil yang didapat ialah total asset 

turnover (TATO) terhadap return on asset (ROA) berpengaruh negatif dan 

signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Meilinda Afriyanti 

(2011) hasil yang didapatakan oleh meilinda bahwa total asset turnover (TATO) 

berpengaruh positif terhadap return on asset (ROA). 

Pengaruh total asset turnover (TATO) terhadap harga saham, beberapa 

penelitian terdahulu masih adanya reseach gap antar paneliti. Seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Deitiana (2013) hasil yang didapatkan saat melakukan 

penelitian dimana total asset turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Clara (2013) berbeda 

dengan hasil  yang didapatkan oleh tita yaitu  total asset turnover (TATO) 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

berdasarkan fenomena yang ada serta adanya research gap pada penelitian 

terdahulu. Maka peneliti ingin menguji kembali mengenai variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Serta dalam variabel – variabel faktor 

fundamental yang berpengruh terhadap harga saham dimana ROA sebagai 

variabel intervening pada harga saham sektor infrastruktur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil suatu masalah yang 

bisa untuk diangkat dalam skripsi ini: 

1.   Bagaimanakah pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Assets 
 

(ROA)? 
 

2.   Bagaimanakah pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return 
 

On Assets (ROA)? 
 

3.   Bagaimanakah pengaruh Debt Ratio (DR)  terhadap Return On Assets 
 

(ROA)?
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4.   Bagaimanakah pengaruh Total Asset Turnover Ratio (TATO) terhadap 
 

Return On Assets (ROA)? 
 

5.   Bagaimanakah pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham? 
 

6.   Bagaimanakah pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga 
 

Saham? 
 

7.   Bagaimanakah pengaruh Debt Ratio (DR)  terhadap Harga Saham? 
 

8.   Bagaimanakah pengaruh Total Asset Turnover Ratio (TATO) terhadap 
 

Harga Saham? 
 

9.   Bagaimanakah  pengaruh  Return  On  Assets  (ROA)  terhadap  Harga 
 

Saham? 
 

10. Apakah ROA bisa memediasi pengaruh CR, DER, DR, dan TATO 
 

terhadap Harga Saham? 
 

 
 
 

1.3 Tujuan Masalah 
 

Tujuan dari penelitian ini 
 

1.   Menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Assets 
 

(ROA). 
 

2.   Menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return On 
 

Assets (ROA). 
 

3.   Menganalisis pengaruh Debt Ratio (DR)   terhadap Return On Assets 
 

(ROA). 
 

4.   Menganalisis pengaruh Total Asset Turnover Ratio (TATO) terhadap 
 

Return On Assets (ROA). 
 

5.   Menganalisis pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Harga Saham. 
 

6.   Menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Harga 
 

Saham. 
 

7.   Menganalisis pengaruh Debt Ratio (DR)  terhadap Harga Saham. 
 

8.   Menganalisis pengaruh Total Asset Turnover Ratio (TATO) terhadap 
 

Harga Saham. 
 

9.   Menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Harga saham.
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10. Mengetahui ROA bisa memediasi pengaruh CR, DER, DR, dan TATO 
 

terhadap Harga Saham? 

 
1.4 Manfaat penelitian 

 

1.   Segi Teoritis 
 

Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pengaruh faktor 

fundamental terhadap harga saham dengan ROA sebagai variabel 

intervening pada perusahaan yang ada pada sektor infrastruktur di Bursa 

Efe Indonesia (BEI) pada tahun 2013 – 2015, salain itu penelitian ini 

dapat digunakan sebagai bahan acuan buat pengembangan penelitian 

yang akan datang. 

2.   Segi Praktis 
 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi perusahaan 

dalam mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan dan harga saham perusahaan di pasar. Selain 

itu hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi investor dalam 

mengambil keputusan investasi di pasar saham sehingga dapat 

memperoleh keuntungan yang optimal dengan pertimbangan harga 

saham yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi dalam lima bab dengan urutan sebagai 

berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

 
Bab pendahuluan membahas latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat 

dan ruang lingkup (batasan dan asumsi) yang digunakan dalam penelitian 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

 
Bab landasan teori membahas tinjauan teori, penelitian terdahulu dan alur 

penelitian atau kerangka berfikir. 

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
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Bab metodologi penelitian membahas tahap-tahap penelitian dan menjelaskan 

flowchart penelitian. 

 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Bab hasil dan pembahasan membahas hasil pengolahan secara detail, data- 

data yang digunakan dan analisa dari hasil pengolahan data. 

 

BAB V: KESIMPULAN 

 
Bab terakhir atau kesimpulan berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data 

yang, saran dan rekomendasi untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya. 


