
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah. 

Pada era persaingan bisnis dan  usaha seperti ini pasar modal memiliki peran yang  

besar untuk mempertahankan kelangsungan hidup atau operasional perusahaan,  khususnya 

bagi  mereka yang  membutuhkan dana jangka panjang untuk membiayai aktivitas 

operasional   perusahaannya. Pemenuhan dana tersebut dapat ditempuh melalui pasar 

modal, karena pasar modal adalah tempat yang mempertemukan perusahan yang ingin 

mendapatkan dana dan investor yang ingin menyalurkan dana yang dimiliki dengan 

investasi. 

Investasi yang dilakukan oleh para investor dengan membeli saham yang diterbitkan  

oleh perusahaan sebagai objek yang akan ditanami modal oleh para calon investor. Maka 

dari itu baik atau buruknya perusahaan akan dilihat dari aktivitas operasional perusahaan 

melalui laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia baik dari 

segi asset, liabilitas, ekuitas, harga saham dan rasio yang lain. 

Perusahaan dalam  menjalankan  usahanya  terdapat  beberapa  aspek  penting dalam 

suatu perusahaan, salah satunya adalah aspek keuangan. Pada Aspek keuangan, salah 

satunya mencakup kegiatan pengambilan keputusan pendanaan yang akan diambil 

perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya, dan memilih alternatif investasi yang 

tepat dengan menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pada 

perusahaan kontruksi yang terjadi yaitu d engan adanya modal yang kuat, 

bertambahnya asset dan pengambila keputusan akan libilitas diharapkan perusahaan 

mampu mempertahankan prestasi kerja yang sudah ada dan meningkatkan kualitas 

produksi, sehingga produk yang dihasilkan   mampu   menghasilkan   nilai   lebih   bagi   



 

 

konsumen   serta mempunyai  daya  saing  yang  tinggi  dengan  barang-  barang  sejenis  di 

pasaran. Dengan hal ini para calon investor akan menilai perusahaan tersebut dilihat dari 

aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan saat ini, diperlukan modal yang tidak sedikit, 

mengingat adanya fluktuasi harga- harga bahan baku produksi yang terkadang sangat jauh 

berbeda dengan prediksi sebelumnya. Alternatif jenis-jenis sumber pembiayaan yang 

dipilih perusahaan  dapat  berupa  hutang jangka  pendek,  hutang  jangka  panjang, 

penerbitan efek  saham, obligasi, serta laba ditahan (Riyanto dalam sari 2013). 

Pasar modal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk bersaing secara sehat 

dalam  rangka  menarik  minat  investor  agar  menanamkan  modal  di  perusahaannya.  

Melihat peluang yang terbuka ini perusahaan berlomba-lomba untuk memperdagangkan 

saham mereka di pasar modal. Hal ini di buktikan dengan   meningkatnya   jumlah   

perusahaan yang  listing  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  guna  menjual  saham  kepada  

para  investor. Dengan memperdagangkan sahamnya di pasar modal, maka perusahaan 

dapat memperoleh dana bagi kelangsungan oprasional perusahaan dan berkesempatan 

untuk mengembangkan perusahaan.  Dan  bagi  investor,  pasar  modal  merupakan  salah  

satu  sarana  efektif  bagi mereka untuk menanamkan modalnya agar dapat memperoleh 

keuntungan dari yang diinvestasikan yang disebut dengan return saham. 

Return saham  merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dilakukan investor. 

Return merupakan motivasi dan prinsip penting dalam investasi serta, kunci yang 

memungkinkan investor memutuskan pilihan alternatif investasinya. Return dapat diperoleh 

dari  dua  bentuk,  yaitu  dividen  dan  capital  gain  (kenaikan  harga  jual  saham  atas  

harga belinya), sehingga investor akan memilih saham perusahaan  mana  yang  akan 

memberikan return yang tinggi. Setiap investor berhak atas bagian laba yang dibagikan atau 

deviden sesuai dengan proporsi kepemilikan. Jika terjadi kenaikan return saham pada suatu 

perusahaan, maka investor menilai bahwa perusahaan menjalankan usahannya dengan baik. 



 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya return saham suatu perusahaan seperti 

kinerja keuangan, resiko, deviden, tinggkat suku bunga, ukuran perusahaan, penawaran, 

permintaan, laju inflasi, dan kondisi perekonomian. 

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana mengutamakan sumber dari 

dalam perusahaan, maka perusahaan akan mengurangi ketergantungan kepada pihak luar. 

Jika kebutuhan dana sudah sangat meningkat karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari 

sumber internal telah digunakan secara keseluruhan, maka tidak ada pilihan lain selain 

menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan baik dari liabilitas maupun dengan 

menerbitkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dana. 

Struktur modal merupakan  masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya 

struktur modal akan mempengaruhi secara langsung terhadap posisi finansial perusahaan. 

Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara 

hutang jangka panjang dan modal sendiri (Riyanto dalam Risqi: 2016 : 3). Ketika manajer 

menggunakan hutang, biaya modal yang timbul adalah sebesar biaya bunga yang dibebankan 

kreditur. Ketika suatu perusahaan terdapatnya hutang yang sangat besar, maka beban yang 

ditanggung perusahaan semakin besar. Selain itu, masalah yang berhubungan dengan 

kebangkrutan kemungkinan besar akan timbul ketika sebuah perusahaan menggunakan lebih 

banyak hutang di dalam struktur modalnya. 

Pengambilan kebijakan mengenai struktur modal perusahaan perlu mempertimbangkan 

berbagai faktor agar diperoleh sebuah tingkat struktur modal yang dapat memaksimumkan 

nilai perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal adalah struktur 

aset. Struktur aset ialah perimbangan atau perbandingan antara aset tetap dengan total aset. 

Struktur aset menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan. Brigham 

dan Houston dalam  Risqi (20016:3) perusahaan yang aktivanya cocok sebagai jaminan atas 



 

 

pinjaman cenderung lebih banyak menggunakan hutang, yang berarti semakin tinggi struktur 

aset perusahaan maka penggunaan liabilitas akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. 

Pengambilan keputusan struktur modal pada perusahaan memerlukan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan mampu 

menggambarkan kondisi keuangan yang sedang terjadi pada perusahaan. Pengukuran kinerja 

keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio. Dalam penelitian ini 

perhitungan harga saham akan dilihat melalui total asset total liabilitas dan total ekuitas yang 

dimiliki perusahaan. Total aset dapat dinyatakan dengan adanya liabiltas ditambah dengan 

ekuitas yang dimilik perusahaan yang merupakan faktor yang sangat penting, sebab akan 

mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan pendanaan eksternal dan juga 

merupakan indikator bahwa perusahaan tersebut telah dapat bekerja secara efisien. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk 

menanamkan dananya guna memperluas usahanya. Ukuran perusahaan menggambarkan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Penentuan besar besar kecilnya perusahaan ini ditentukan 

oleh total aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang besar akan membutuhkan dana 

yang besar, oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan tersebut perusahaan 

akan cenderung untuk menambah dana eksternal yaitu hutang. Dengan adanya laporan 

keuangan yang dipublikasikan maka para calon investor akan mengetahui fisik keuangan 

perusahaan melalui informasi keuagan yang telat dibuat tersebut. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 

pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa 

lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu 

perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan 

tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk 

mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman 



 

 

akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika 

pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar (Jogiyanto dalam daniarto 2013). 

Dalam kondosi perekonomian yang tidak menentu, menjadikan informasi keuangan 

menjadi hal penting bagi para investor dalam pengambil keputusan. Penggunaan informasi 

keuangan yang akurat oleh pihak luar (investor, kreditor dan calon kreditor) memiliki peran 

yang  besar  yaitu  sebagai  dasar  pertimbangan  apakah  investasi  yang  akan  dilakukan 

nantinya akan mendapatkan suatu keuntungan dan melihat kinerja keuangan perusahaan. 

Perusahaan  juga  harus  senantiasa  menjaga  dan  meningkatkan  kinerja  

keuangan perusahaannya agar tetap diminati oleh investor ataupun calon investor. Laporan 

keuangan suatu perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam beroprasi 

dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan menyediakan  informasi yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi termasuk 

keputusan investasi,karena laporan keuangan menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan dapat digunakan 

untuk mengetahui perubahan dari tahun ke tahun, serta dapat digunakan juga untuk 

mengetahui perkembangan perusahaan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, 

pertumbuhan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja 

keuangan diperlikan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang 

mungkin dikendalikan dimasa depan dan untuk memprediksi kapasitas  produksi  dari  

sumber  daya  yang  ada  (Barkian, dalam  Meilinda 2011).  Sedangkan laporan keuangan 

yang telah dianalisis sangat diperlukan pemimpin dalam sebuah perusashaan atau 

manajemen untuk dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa 

yang akan datang. 



 

 

Tujuan  utama  perusahaan  adalah  untuk  memaksimalkan kemakmuran para 

pemegang sahamnya (Gitman  dalam  sari 2013). Hal tersebut dapat tercapai apabila 

perusahaan mempunyai nilai yang tinggi, yang berarti mengoptimalkan harga saham 

perusahaan, yaitu dengan memilih struktur modal  yang  paling  tepat  dengan  

menyeimbangkan  antara  penggunaan hutang dan modal sendiri. Kombinasi yang optimal 

harus mampu meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan 

sehubungan dengan penggunaan dana tersebut. Apabila manajer menggunakan hutang, 

biaya modal yang timbul adalah sebesar biaya bunga yang dibebankan oleh kreditur. 

Pemilihan struktur modal yang tidak tepat akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk 

biaya modal tinggi yang berpengaruh pada profit yang dihasilkan oleh perusahaan (Sartono 

dalam sari 2013). 

Laporan keuangan  perusahaan yang   telah dipblikasikan akan dibaca dan disimak 

secara menyeluruh  oleh para calon insvestor yang akan membeli saham atau menanamkan 

modal terhadap perusahaaan tersebut. Didalam laporan keuangan perusahaan kontruksi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   terdapat jumlah total asset, total liabilitas dan total 

equity yang mengalami kenaikan yang tinggi pada salah satunya tetapi harga saham 

mengalami penurunan dari periode tahun sebelumnya. Adapun data seabagai berikut : 

Table 1.01 

Data Perusahaan Kontruksi Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

memberikan laporan keuangan secara lengkap mulai tahun 2012-2016 

No. Nama Perusahaan 

1. PT. ADHI KARYA. Tbk. 

2. PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA. Tbk. 

3. PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN. Tbk 

4. PT. NUSA KONTRUKSI ENJINIRING. Tbk 



 

 

5. PT. WASKITA KARYA. Tbk. 

6. PT. WIJAYA KARYA. Tbk. 

Sumber BEI pusat : http/www.idx.co.id 

Pada data perusahaan tersebut terdapat laporan keuangan yang akan diteliti oleh peneliti 

yaitu mengenai Total asset, Total  liabilitas dan Total ekuitas. Adapun data sebagai berikut: 

 Tabel 1.02 

Data laporan keuangan perusahaan kontruksi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2016 dalam jutaan rupiah. 

NO. Nama 

Perusahaan 

Keterangan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. 

 

PT. Adhi 

Karya.Tbk 

Total Asset 7.872.074 9.720.962 10.458.882 16.761.064 20.095.436 

Total Liabilitas 6.691.155 8.172.499 8.707.338 11.598.932 14.652.656 

Total Equity 1.174.146 1.548.463 1.744.584 5.162.132 5.442.780 

Harga Saham 2.100 3.900 3.490 3.376 2.795 

2. PT. Surya 

Semesta 

Internusa. Tbk. 

Total Asset 4.885.000 5.814.000 5.993.000 6.464.000 7.195.000 

Total Liabilitas 3.185.000 3.203.000 2.954.000 3.126.000 3.843.000 

Total Equity 1.599.000 2.320.000 2.649.000 2.908.000 2.912.000 

Harga Saham 1.330 1.630 1.085 1.355 765 

3. PT. 

Pembangunan 

Perumahan.Tbk 

Total Asset 8.550.850 12.415.669 14.611.865 19.128.812 31.232.767 

Total Liabilitas 6.895.001 10.430.922 12.221.595 14.009.740 20.436.609 

Total Equity 1.655.849 1.984.747 2.390.270 5.119.072 10.796.158 

Harga Saham 930 1.750 3.575 4.155 4.850 

4. PT. Nusa 

Kontruksi  

Total Asset 1.757.960 2.100.800 2.045.290 2.094.470 1.555.020 

Total Liabilitas 750.630 1.040.520 940.360 1.010.470 796.320 



 

 

Enjiniring.Tbk Total Equity 1.007.330 1.060.290 1.104.940 1.084.000 758.700 

Harga Saham 205 285 203 186 86 

5. PT. Waskita 

Karya.Tbk 

Total Asset 8.366.240 8.788.300 12.542.040 30.309.110 61.425.180 

Total Liabilitas 6.359.170 6.404.870 9.963.210 20.604.900 44.651.960 

Total Equity 2.007.080 2.838.440 2.848.830 9.704.210 15.773.220 

Harga Saham 490 1.080 1.535 1.900 2.860 

6. PT. WIJAYA 

KARYA. Tbk. 

Total Asset 10.945.209 12.594.963 15.909.220 19.602.406 31.355.204 

Total Liabilitas 8.131.204 9.368.004 11.032.465 14.164.305 18.617.215 

Total Equity 2.574.070 2.948.963 4.876.755 5.438.101 12.737.989 

Harga Saham 1.630 2.900 3.895 3.495 3.056 

Sumber BEI pusat : http/www.idx.co.id 

Pada data  PT. ADHI KARYA . Tbk yang tertera  tersebut bahwa total asset, total 

liabilitas da total equity terus mengalami kenaikan dari tahun pertahun. Tetapi dalam  

beberapa tahun terahir  laporan  keuangan  tersebut terdapat adanya penurunan harga saham. 

Dimana pada tahun 2012 -  2013 mengalami kenaikan harga saham dari harga 2.100 

menjadi 3.900. Namun  pada tahun 2014-2016 mengalami penurunan harga saham yang 

cukup drastic mulai dari 3.490 ke 3.376 dan pada tahun 2016 sangat turun tajam menyentuh 

angka 2.795. dengan adanya data tersebut penulis ingin meneliti atas harga saham yang 

dikeluarkan oleh PT. ADHI KARYA. Tbk mengalami penurunan atas harga saham yang 

diterbitkan. 

Pada data  PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA. Tbk yang tertera  tersebut bahwa 

total asset, total liabilitas da total equity terus mengalami kenaikan   dan penurunan dari 

tahun pertahun. Tetapi dalam  beberapa tahun terahir  laporan  keuangan  tersebut terdapat 

adanya penurunan harga saham. Dimana pada tahun 2012 -  2013 mengalami kenaikan 

harga saham dari harga 1.330  menjadi 1.630. Namun  pada tahun 2014-2016 mengalami 



 

 

penurunan harga saham yang cukup drastic mulai dari 1.085 ke3 765 mengalami penurunan 

atas harga saham yang diterbitkan. 

Pada laporan keuangan  PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN. Tbk yang tertera  

tersebut bahwa total asset, total liabilitas da total equity terus mengalami kenaikan   dari 

tahun ketahun . Dalam  beberapa tahun terahir  laporan  keuangan  tersebut terdapat adanya 

peningkatan pada harga saham. Dimana pada tahun 2012 -  2016 mengalami kenaikan harga 

saham dari harga  930  menjadi 4.850  pada laporan keuangan tersebut bahwa harga saham 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahwa diperusahaan yang lain walaupun total 

asset, total liablitas mengalami kenaikan tapi harga saham cenderung naik turun pada 

periode tahun 2012-2016 . hal ini yang membuat penulis ingin meniliti dan mengkaji lebih 

dalam antara perbdeaan antara beberapa perusahaan kontruksi di Bursa Efek Indonesia.  

Menurut data  PT. NUSA KONTRUKSI  ENJINIRING. Tbk yang tertera  tersebut 

bahwa total asset, total liabilitas da total equity terus mengalami kenaikan   dan penurunan 

dari tahun pertahun. Tetapi dalam  beberapa tahun terahir  laporan  keuangan  tersebut 

terdapat adanya penurunan harga saham. Penurunan dari 285 ke 86 harga saham yang 

diterbitkan. 

Data  PT. WASKITA KARYA. Tbk yang tertera  tersebut bahwa total asset, total 

liabilitas da total equity terus mengalami kenaikan   dari tahun pertahun. Serta  dalam  

beberapa tahun terahir  laporan  keuangan  tersebut terdapat adanya kenaikan harga saham 

pada 5 tahun laporan keuangan terahir yaiut tahun 2012 sampai 2016 dengan harga saham 

yang diterbitkan 490 sampai 2.860 per harga saham dalam 5 tahun tersebut. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 



 

 

a. Apakah total asset  berpengaruh  terhadap harga saham perusahaan  kontruksi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016?  

b. Apakah total liabilitas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan  kontruksi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016? 

c. Apakah total ekuitas berpengaruh  terhadap harga saham perusahaan  kontruksi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016? 

d. Apakah total aset, total liabilitas dan total ekuitas berpengaruh secara  simultan 

terhadap harga saham perusahaan kontruksi yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012-2016? 

1.3  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  total asset terhadap  harga saham 

perusahaan kontruksi yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia pada tahun 2012-2016. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  total liabilitas terhadap  harga saham 

perusahaan kontruksi yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia pada tahun 2012-2016. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh  total ekuitas terhadap  harga saham 

perusahaan kontruksi yang terdaftar di Bursa Efek  Indonesia pada tahun 2012-2016. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh total aset, total liabilitas dan  total 

ekuitas secara simultan terhadap harga saham perusahaan  kontruksi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahu 2012-2016. 

 

 

 



 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan penulis, khususnya 

dibidang keuangan perusahaan yang menyangkut keputusan penetapan harga 

saham. 

2. Bagi Akademisi 

Manfaat untuk akademisi diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Perusahaan 

Hasil Penelitian ini semoga memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan 

perusahaan, terutama dalam penilaian posisi pendapatan keuangan perusahaan  dalam  

pengaruh harga saham. 

1.5   Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini akan digunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berkaitan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan , serta sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasatn teori serta penelitian terdahulu, lalu kerangka 

pemikiran dan yang terakhir yaitu hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang variable penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang di gunakan, serta metode 

pengumpulan data, metode analisis, dan tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian. 

 



 

 

Daftar Pusaka 

Dalam daftar pusaka berisi tentang sumber data / refrensi yang dipakai oleh 

penulis dalam penelitian ini. 


