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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar Belakang Penelitian 

 Pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 adalah kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan lembaga intermediasi yang 

berperan penting bagi investor. Pasar modal sebagai penunjang perekonomian, 

karena pasar modal dapat mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak yang memiliki dana  (Prowanta & Herlianto, 2020). 

Bagi perusahaan, pasar modal menjadi sarana perusahaan untuk 

memperoleh dana dalam bentuk modal sendiri dengan cara menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi. Secara umum, setiap perusahaan yang menerbitkan saham 

(emiten) bertujuan untuk meningkatkan harga atau nilai sahamnya guna 

memaksimalkan kekayaan atau meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

Bagi investor, pasar modal merupakan sarana untuk memperbanyak pilihan 

investasinya ( Hermuningsih, 2019).  

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dan strategi untuk bersinergi 

menguatkan ekonomi salah satunya melalui UU No. 2 Tahun 2020 sebagai 

penguatan stabilitas sistem keuangan. Anggaran sebesar Rp 695,2 triliun juga 

disediakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk 

mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Dengan Program PEN 

aktivitas ekonomi mulai meningkat. Kinerja pasar uang dan saham juga telah 

membaik, serta capital flow sudah mulai positif. (republica.co.id) 

Kinerja pasar uang, saham dan jumlah investor pada pasar modal dari tahun 

ke tahun semakin meningkat. pengamat pasar modal yang merupakan direktur 

Avere Investama menilai kenaikan jumlah investor merupakan faktor kondisi 

pandemi. Sebab, selama pandemi pergerakan masyarakat dibatasi sehingga dalam 
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sehari-hari penggunaan media sosial meningkat, banyak juga pemula yang 

melakukan investasi. (https://pasarmodal.ojk.go.id) 

 Berdasarkan hasil survei BEI mendapat konfirmasi bahwa peningkatan 

jumlah investor individu di pasar modal selama masa pandemi ini tak lepas dari 

motif ingin memperoleh capital gain. Berdasarkan survei tersebut mayoritas 

sebesar 43% ingin memperoleh keuntungan dari capital gain. Selanjutnya 20,8% 

ingin memperoleh penghasilan tambahan, dan 17,5% ingin mendapatkan dividen. 

Berikut adalah jumlah investor pasar modal dari tahun 2016 - 2020 : 

 

Gambar 1. 1  

Jumlah Investor Pasar Modal Tahun 2016 - 2020 

Dari data diatas, dapat diketahui perubahan jumlah investor pasar modal dari 

tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jika diamati, pada tahun 2016 hingga 

tahun 2017 meningkat sebesar 25,58% , pada tahun 2017 hingga tahun 2018 

meningkat sebesar 44,24%, pada tahun 2018 hingga tahun 2019 meningkat sebesar 

53,41% dan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 meningkat sebesar 21,66%, hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan investor cenderung meningkat.  

Salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya investor yaitu meningkatnya 

kepedulian (awareness) akan potensi pasar saham saat kondisinya sedang terjatuh. 

Hal ini didukung dengan pengaruh dari sosial media, forum investasi, mudahnya 

penyebaran arus informasi, dan mudahnya bertransaksi dengan 

kemudahan online melalui aplikasi, juga kemudahan membuka akun (Anugerah 
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Zamzami Nasr : 2021). Meningkatnya pertumbuhan investor, dibuktikan dengan 

Indonesia menjadi negara yang memiliki peringkat ke-4 terbaik pada tahun 2020 

karena dengan sokongan sekitar 650 emiten (perusahaan terbuka) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dengan kapitalisasi pasar melebihi US$ 500 miliar atau Rp 7.350 

triliun, Indonesia menjadi salah satu pasar saham terbesar di Asia. Salah satu 

alasannya yaitu potensi demografi dengan total 260 juta penduduk Indonesia dan 

berpotensi menjadi pasar konsumen yang sangat kuat.  

Investor dapat menanamkan dana di bursa efek dimana terdapat banyak 

sektor industri yang listing diantaranya yaitu industri barang konsumsi. Industri ini 

sangat penting bagi masyarakat karena salah satu industri yang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Berikut merupakan kondisi rata-rata 

harga saham sektor industri barang konsumsi periode 2016-2020: 

Tabel 1. 1 

Perkembangan Rata-Rata Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi 

Tahun 2016-2020 

Dalam Rupiah 

No 
Kode 

Emiten 
Nama Emiten 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 ADES 
Akasha Wira 

International Tbk 
1.000 885 923 1.061 1.008 

2 AISA 
Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk 
1.945 476 168 168 199 

3 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 330 388 400 387 358 

4 BTEK 
Bumi Teknokultura 

Unggul Tbk 
129 134 133 

94 50 

5 BUDI 
Budi Starch & 

Sweetener Tbk 
80 80 109 101 93 

6 CEKA 
Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk 
1.350 1.290 1.375 1.350 1.688 

7 CINT 
Chitose International 

Tbk 
328 311 305 271 257 

8 DLTA Delta Djakarta Tbk 5.000 4.590 5.500 6.787 4.860 

9 DVLA 
Darya-Varia Laboratoria 

Tbk 
1.755 1.960 1.940 2.187 2.330 

10 GGRM Gudang Garam Tbk 63.900 83.800 83.625 71.900 47.180 

11 HMSP H.M. Sampoerna Tbk 3.830 4.730 3.710 3.041 1.687 

12 ICBP 
Indofood CBP Sukses 

Makmur Tbk 
8.575 8.900 10.450 10.615 10.043 

13 INAF Indofarma Tbk 4.680 5.900 6.500 2.928 1.927 
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No 
Kode 

Emiten 
Nama Emiten 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

14 INDF 
Indofood Sukses 

Makmur Tbk 
7.925 7.625 7.450 7.264 6.966 

15 KAEF Kimia farma Tbk 1.686 2.582 2.394 2.897 2.037 

16 KINO Kino Indonesia Tbk 4.493 2.294 1.983 3.029 2.962 

17 KLBF Kalbe Farma Tbk 1.515 1.690 1.520 1.537 1.444 

18 LMPI 
Langgeng Makmur 

Industri Tbk 
135 167 144 139 85 

19 MBTO Martina Berto Tbk 185 135 126 128 77 

20 MERK Merck Tbk 9.200 8.500 4.300 3.596 2.714 

21 MLBI 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
11.750 13.675 16.000 18.111 10.985 

22 MRAT Mustika Ratu Tbk 210 206 179 164 138 

23 MYOR Mayora Indah Tbk 1.645 2.020 2.620 2.429 2.211 

24 PSDN 
Prasidha Aneka Niaga 

Tbk 
134 256 192 199 128 

25 PYFA Pyridam Farma Tbk 200 183 189 183 578 

26 ROTI 
Nippon Indosari 

Corpindo Tbk 
1.600 1.275 1.200 1.269 1.248 

27 SIDO 

Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul 

Tbk 

520 545 840 524 667 

28 SKBM Sekar Bumi Tbk 640 715 695 438 334 

29 SKLT Sekar Laut Tbk 352 940 1.272 1.535 1.564 

30 STTP Siantar Top Tbk 3.190 4.360 3.750 3.677 7.481 

31 TCID Mandom Indonesia Tbk 12.500 17.900 17.250 13.967 7.910 

32 ULTJ 

Ultra Jaya Milk Industry 

& Trading Company 

Tbk 

4.570 1.295 1.350 1.398 1.593 

33 UNVR Unilever indonesia Tbk 38.800 55.900 45.400 91.578 78.152 

34 WIIM 
Wismilak Inti Makmur 

Tbk 
413 386 218 229 263 

Rata-rata harga saham 5.723 6.944 6.594 7.505 5.918 

Sumber: Idx.co.id (data diolah kembali pada 30/12/2021)  

  Data diatas merupakan daftar rincian perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Pada 

tahun 2016 rata-rata harga saham tahun berada di posisi Rp 5.723,00. Pada tahun 

Pada tahun 2017 rata-rata harga saham tahun berada di posisi Rp 6.944,00. Pada 

tahun 2018 rata-rata harga saham tahun berada di posisi Rp 6.594,00. Pada tahun 

2019 rata-rata harga saham tahun berada di posisi Rp 7.505,00. Pada tahun Pada 

tahun 2020 rata-rata harga saham tahun berada di posisi Rp 5.918,00.   
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Gambar 1. 2 

Perkembangan Rata-Rata  Harga Saham Sektor Industri Barang Konsumsi 

Tahun 2016-2020 

  

Harga saham sektor industri barang konsumsi cenderung naik. Pada tahun 

2016 rata-rata harga saham sektor industri barang konsumsi yaitu sebesar Rp 

5.723,00. Tahun 2017 rata-rata harga saham mengalami kenaikan sebesar 16,27% 

yaitu menjadi Rp 6.944,00. Pada tahun 2018 rata-rata harga saham mengalami 

penurunan sebesar 4,66% yaitu menjadi Rp6.594,00. Pada tahun 2019 rata-rata 

harga saham mengalami kenaikan sebesar 12,14 % yaitu menjadi Rp 7.505,00. 

Penurunan yang tajam terjadi pada tahun 2020 sebesar 21,15% yaitu menjadi Rp 

5.918,00. Penurunan harga saham tersebut tidak sesuai dengan tujuan perusahaan 

yang selalu ingin memaksimalkan harga saham.  

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi sektor industri barang 

konsumsi yang dinyatakan oleh Ahmad Syaikon dipublikasikan dalam situs web 

www.neraca.co.id mengungkapkan bahwa potensi sektor industri barang konsumsi 

dalam negeri cukup besar. Di tengah melemahnya beberapa sektor industri dalam 

negeri, sektor konsumsi masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, bahkan 

dengan kenaikan di atas 10%. Industri di tanah air, khususnya sektor barang 

konsumsi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat dan cepat. 

Hal ini ditopang dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat seiring meningkatnya 
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pendapatan kelas menengah dan perubahan gaya hidup. Utamanya, sektor konsumsi 

menawarkan kebutuhan mendasar konsumen.   

  Pernyataaan tersebut sejalan dengan pendapat Cekindo Company yang 

dipublikasikan dalam situs web www.cekindo.com. bahwa dengan lebih dari 240 

juta penduduk, Indonesia telah menjadi sasaran investasi bagi banyak perusahaan. 

Barang-barang konsumen adalah salah satu industri utama berkembang yang sangat 

berhasil di Indonesia. Indeks harga konsumen Indonesia meningkat dalam beberapa 

tahun terakhir, pada bulan desember tahun 2016 sebesar 126,71, tahun 2017 sebesar 

131,28 , pada tahun 2018 sebesar 135,39 dan pada tahun 2019 sebesar 139,07. Kelas 

menengah di Indonesia juga berkembang pesat, tumbuh sebesar 10 persen per tahun 

dalam periode 2002-2016. Fakta ini sejalan dengan meningkatnya daya beli, 

menciptakan peluang penghasilan yang besar dalam industri barang konsumsi.  

  Dari fenomena yang telah dipaparkan terindikasi adanya masalah dalam 

perkembangan harga saham sektor industri barang konsumsi setiap periodenya di 

mana harga saham cenderung mengalami kenaikan tetapi terdapat penurunan yang 

tajam di tahun 2020. Harga saham yang menurun berdampak kurang baik bagi 

perusahaan dan bertentangan dengan tujuan perusahaan yang berusaha 

memakmurkan pemegang saham dengan memaksimalkan harga saham. Apabila 

harga saham terus menurun akan berdampak pada penurunan kemakmuran 

pemegang saham dimana hal tersebut juga berimbas terhadap penilai para 

pemegang saham. Harga saham menurun membuat investor memberikan penilaian 

yang kurang baik terhadap perusahaan.  

Investasi akan mengalami penurunan sebab investor menganggap kinerja 

perusahaan menurun karena harga saham biasanya dianggap sebagai salah satu 

kriteria kinerja perusahaan atau nilai perusaahaan. Semakin berkurang investasi 

maka semakin melemah harga saham karena permintaan berkurang. Apabila hal 

tersebut terjadi maka perusahaan akan kekurangan dana untuk menjalankan 

aktivitas perusahaannya, secara perlahan perusahaan akan mengalami kemunduran 

sehingga perlu dilakukan penelitian apa yang dapat mempengaruhi pergerakan 

harga saham sektor industri barang konsumsi.  

 

http://www.cekindo.com/
http://www.cekindo.com/
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B.   Identifikasi Masalah 

Harga saham adalah harga pada pasar riil dan merupakan harga dari 

suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar ditutup, 

maka harga pasar adalah harga penutupannya, Azis (2015:80). Para investor 

sebelum melakukan investasi biasanya melakukan beberapa analisis agar para 

investor tidak salah memilih dalam berinvestasi yang akan berdampak dikemudian 

hari. Analisis harga saham yang biasanya digunakan yaitu analisis teknikal dan 

analisis fundamental.  

Menurut Hermuningsih (2019: 208) Analisis teknikal adalah suatu metode 

yang digunakan untuk melakukan peramalan pergerakan saham dan surat berharga 

lainnya dengan menggunakan grafik harga dan volume berdasarkan data masa yang 

lalu. Menurut Dewi dan Vijaya (2018: 56) analisis teknikal adalah analisis sekuritas 

dengan menggunakan grafik harga dan volume historis. Sedangkan, analisis 

fundamental menurut Bursa Efek Indonesia adalah suatu analisis yang mempelajari 

hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan 

tujuan mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan 

publik. Dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan yaitu analisis 

fundamental.  

Menurut Kodrat dan Indonanjaya (2010:234) terdapat lima analisis 

fundamental untuk    menilai kinerja keuangan yaitu “leverage, liquidity, efficiency, 

profitability, dan market-value”. Semua analisis tersebut penting bagi semua pihak 

sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Diantara analisis tersebut 

terdapat analisis yang lebih penting dan biasa digunakan dalam menilai kinerja 

keuangan yaitu dengan melihat kondisi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas 

perusahaan.  

Profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi harga saham suatu perusahaan, hal ini sesuai diungkapkan 

Muhammad dan Rahim (2015:124) “semakin tinggi tingkat profitabilitas dan 

likuiditas maka harga saham tersebut semakin meningkat dan semakin besar 

kemampuan perusahaan memperoleh laba maka semakin tinggi juga harga saham 

perusahaan tersebut”. 
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Menurut Kasmir (2016:196) Profitabilitas merupakan salah satu penilai 

kinerja keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat 

menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitasnya semakin baik kinerja keuangan 

suatu perusahaan. Profitabilitas menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi harga saham sebagai mana yang dipaparkan oleh Hermuningsih 

(2019:88) “Jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, 

harga saham meningkat. Dengan kata lain, profitabilitas akan mempengaruhi harga 

saham”. Informasi mengenai profitabilitas sangat penting bagi investor. Investor 

sangat tertarik terhadap perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi karena 

dengan profitabilitas tinggi maka kemungkinan investor mendapatkan dividen yang 

cukup tinggi. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas baik mencerminkan kinerja 

keuangan baik. Dengan kinerja keuangan baik akan menarik banyak investor 

sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap saham yang akan mempengaruhi 

meningkatnya harga saham perusahaan. 

Menurut Hery (2017: 292) Likuiditas merupakan penilaian yang penting 

dalam analisis kinerja keuangan. Likuiditas menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bila perusahaan 

memiliki likuiditas yang baik maka  perusahaan tersebut akan mampu membayar 

keuntungan yang dijanjikan kepada para investor. Semakin tinggi tingkat likuiditas 

perusahaan mencerminkan kinerja keuangan baik. Apabila kinerja keuangan baik 

maka akan membuat para investor untuk memilih saham perusahaan tersebut yang 

akan mempengaruhi harga saham sesuai dengan permintaan dan penawaran saham. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Fahmi (2014:64) “Perusahaan yang 

memiliki likuiditas tinggi akan diminati para investor dan akan berimbas pula pada 

harga saham yang cenderung akan naik karena tingginya permintaan”. 

Menurut Kasmir (2016: 112) Solvabilitas merupakan penilaian yang 

penting dalam analisis kinerja keuangan. Solvabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 

Dengan kata lain, solvabilitas merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar hutang yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi 

asetnya. Jumlah utang harus dapat dikendalikan perusahaan dengan 
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mengalokasikan dana yang didapatkan ke pembiayaan yang diperlukan. 

Solvabilitas tinggi memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, 

karena tingkat utang yang semakin tinggi, yang berarti beban bunga akan semakin 

besar sehingga dapat mengurangi keuntungan, dengan begitu harga saham 

cenderung mengalami penurunan. Sebaliknya, jika solvabilitas yang kecil 

menunjukan kinerja yang semakin baik, karena menyebabkan tingkat 

pengembalian yang semakin tinggi, dengan kondisi seperti ini saham akan naik.   

Bagi investor yang melakukan analisis perusahaan, informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan adalah jenis informasi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kondisi perkembangan suatu perusahaan dengan menggunakan 

laporan keuangan, investor dapat menghitung pertumbuhan laba yang dimiliki 

perusahaan. Harga perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur 

kinerja keuangan perusahaan untuk mengatakan kondisi wajar dan normal. 

Menurut Hery (2017:7), arus kas adalah sebuah laporan yang 

menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-

masing aktivitas, mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada 

aktivitas pendanaan (pembiayaan) untuk satu periode waktu tertentu. Laporan  arus 

kas menunjukkan besarnya kenaikan dan penurunan bersih kas dari seluruh 

aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan hingga 

akhir periode. Arus kas perusahaan mencerminkan kinerja keuangan baik. Apabila 

kinerja keuangan baik maka akan membuat para investor untuk memilih saham 

perusahaan tersebut yang akan mempengaruhi harga saham sesuai dengan 

permintaan dan penawaran saham. Arus kas digunakan oleh manajemen untuk 

mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan 

aktivitas investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang.  

Mengingat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham, dapat 

dilihat dari profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan arus kas suatu perusahaan yang 

dapat diteliti di berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena 

dalam penelitian ini objek atau sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan variabel profitabilitas, likuiditas, 

solvabilitas dan arus kas. Dengan mengetahui variabel tersebut, memberikan 



10 

 

REKA NUR INDAH SARI, 2022 
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN ARUS KAS TERHADAP HARGA 
SAHAM  
( SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) 
Universitas Pendidikan Indonesia ǀ repository.upi.edu ǀ perpustakaan.upi.edu 

pertimbangan kepada investor untuk mengambil keputusan dalam membeli, 

menjual atau menahan sahamnya dalam jangka waktu tertentu dan juga dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan di masa yang akan datang. 

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan mengenai pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan arus kas terhadap harga saham, peneliti 

menemukan adanya perbedaan pendapat atau gap research dari hasil penelitian-

penelitian sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning 

(2021) dan Arifin dan Agustami (2017) berpendapat dalam hasil penelitiannya yang 

dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap harga saham, Barakat dan Samhan (2014) mengungkapkan hasil 

penelitiannya yang dilakukan di Saudi Stock Market Amounting dengan hasil 

penelitian profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham, berbeda dengan 

penelitian dari Anita Wijayanti (2017) dan Indrayani, Wijayanti, dan Samrotun 

(2020) berpendapat dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas 

terhadap harga saham. 

Arifin dan Agustami (2017) dan Sunardi (2019) berpendapat dalam hasil 

penelitiannya yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa likuiditas 

memiliki pengaruh yang negatif terhadap harga saham, namun berbeda dengan 

penelitian Indrayani, Wijayanti, dan Samrotun (2020) dan Astarini, Novitasari, dan 

Dewi (2021) dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)  mengungkapkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Penelitian dari Cahyaning (2021) dan Arifin dan Agustami (2017) 

berpendapat dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) bahwa solvabilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap harga saham, 

namun berbeda dengan penelitian Astarini, Novitasari, dan Dewi (2021) dan 

Cahyaning (2021) berpendapat dalam hasil penelitiannya yang dilakukan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Muhammad dan Rahim (2015) berpendapat dalam hasil penelitiannya yang 

dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa arus kas operasi berpengaruh 
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positif terhadap harga saham , Namun berbeda dengan penelitian oleh Putri, 

Yuliandhari, dan Dillak (2017) berpendapat  dalam hasil penelitiannya yang 

dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa arus  kas  operasi  tidak  

berpengaruh  signifikan  terhadap  harga  saham.   

Muhammad dan Rahim (2015) berpendapat dalam hasil penelitiannya yang 

dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa arus kas investasi berpengaruh 

positif terhadap harga saham, namun berbeda dengan penelitian oleh Putri, 

Yuliandhari, dan Dillak (2017) berpendapat dalam hasil penelitiannya yang 

dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa arus  kas  investasi  tidak  

berpengaruh  signifikan  terhadap  harga  saham  perusahaan.  

Timuriana dan Nurdiana (2014) berpendapat bahwa arus kas pendanaan 

berpengaruh positif terhadap harga saham, Namun berbeda dengan penelitian oleh 

Putri, Yuliandhari, dan Dillak (2017) berpendapat bahwa arus  kas pendanaan  tidak 

berpengaruh  signifikan  terhadap harga  saham perusahaan. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel bebas yang 

terdiri dari: arus profitabilitas (X1), likuiditas (X2), solvabilitas (X3), arus kas (X4) 

dan variabel terikat yaitu harga saham. Alasan memilih perusahaan yang ada di 

sektor industri barang konsumsi karena perusahaan yang bergerak di bidang ini 

cukup diminati oleh para investor sebab telah dibuktikan melalui daya tahan sektor 

manufaktur terutama ditopang oleh sektor barang konsumsi. Kelompok perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi ini dinilai layak untuk diteliti karena memiliki 

jumlah sekitar 39 perusahaan. Sehingga perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi ini cukup mewakili keberadaan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Dari perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan ketidaksesuaian dengan 

teori para ahli yang tercantum di paragraf sebelumnya, peneliti tertarik untuk 

menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan arus kas terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2020”.  
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C.   Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, arus kas dan harga 

saham perusahaan sektor industri barang konsumsi. 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap harga saham perusahaan sektor 

industri barang konsumsi. 

3. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap harga saham perusahaan sektor 

industri barang konsumsi. 

4. Bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap harga saham perusahaan sektor    

industri barang konsumsi. 

5. Bagaimana pengaruh arus kas terhadap harga saham perusahaan sektor  

industri barang konsumsi. 

 

D.   Maksud Dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, arus kas dan 

harga saham perusahaan sektor industri barang konsumsi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap harga saham perusahaan 

sektor  industri barang konsumsi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap harga saham perusahaan 

sektor  industri barang konsumsi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap harga saham perusahaan 

sektor industri barang konsumsi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap harga saham perusahaan 

sektor industri barang konsumsi. 

 

E.    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang laporan keuangan yang berdampak pada harga saham perusahaan 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ,  

dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan pengetahuan teoritis yang 

dipelajari di kelas. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk memberikan informasi, 

khususnya dalam analisis komponen profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan 

arus kas yang digunakan sebagai alat untuk diperhitungkan dalam pengambilan 

keputusan bisnis dan investasi.  

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu peneliti menambah informasi mengenai 

pengaruh profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan arus kas terhadap harga 

saham saat menyusun skripsi penelitian dan disertasi. 

 


