
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendanaan merupakan salah satu faktor pendukung kelangsungan suatu 

industri di setiap Negara. Pihak yang memiliki dana akan melakukan investasi pada 

bentuk investasi nyata maupun investasi keuangan. Sedangkan bagi industri yang 

membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan perusahaan akan mencari dana pada 

bantuan investor yang sedang melakukan investasi dana nya di pasar modal, dimana 

pasar modal tersebut yang ada di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia 

(BEI). BEI merupakan tempat mediasi antara investor yang ingin menginvestasikan 

dana nya dipasar modal dengan industri yang membutuhkan dana dari investor dan 

tetap menaati syarat-syarat yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Pertumbuhan penanaman modal asing atau investasi dalam pasar modal 

akan membara pengaruh positif bagi pemasukan negara. Pada tahun 2016, pasar 

modal menyetorkan sekitar Rp 110 trilliun dalam bentuk pajak yang dibayarkan 

kepada pemerintah (bisnis.liputan6.com). Investasi yang besar akan membawa 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia untuk dapat bersaing dengan 

negara lainnya. Untuk mendapatkan investasi yang besar dalam pasar modal, maka 

investor akan dihadapkan untuk memilih sejumlah perusahaan Indonesia yang telah 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.  

Tujuan dari investor adalah untuk mendapatkan keuntungan pada saham 

yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, akan ada beberapa faktor utama yang akan 

menjadi tujuan investasi pada pasar modal, Salah satunya adalah kinerja perusahaan. 
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Investor akan melakukan analisa beberapa perusahaan terhadap kinerja perusahaan, 

semakin baik kinerja perusahaan tersebut, maka akan semakin tinggi minat investor 

untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Pembelian dalam jumlah yang 

banyak pada saham sebuah perusahaan akan meningkatkan jumlah permintaan dan 

menurunkan jumlah penawaran yang ada sehingga menyebabkan harga saham pada 

perusahaan tersebut semakin tinggi. 

Selain kinerja perusahaan yang dijadikan faktor dalam mengambil 

keputusan, investor juga akan mencari informasi – informasi yang beredar di 

masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Informasi tersebut biasanya akan 

memperlihatkan sebuah peristiwa atau event yang terjadi pada internal atau 

eksternal suatu perusahaan. Aliran informasi yang baik atau buruk juga akan 

mempengaruhi harga saham seperti harga saham dengan kode MNCN terjadi 

pelemahan terhadap harga saham karena nama pemilik perusahaan, Hary Tanoe 

disebut memiliki peran dalam isu politik yang tengah memanas disaat itu 

(finance.detik.com). 

Saham adalah bukti kepemilikian suatu perusahaan yang merupakan klaim 

atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli 

di Bursa Efek Indonesia disebut Perusahaan tercatat/emiten. Salah Satu keuntungan 

investor yang menginvestasikan dananya dengan cara membeli saham di Bursa 

Efek Indonesia adalah mendapatkan capital gain. Tetapi ada resiko yang harus 

dihadapi oleh investor dalam menginvestasikan saham nya yaitu capital loss dan 

resiko likuidasi (www.idx.co.id). Di Bursa Efek Indonesia, terdapat 11 jenis indeks, 

diantaranya, Indeks Individual, Indeks Harga Sektoral, Indeks Harga Saham 
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Gabungan, Indeks LQ45, Indeks Syariah, Indeks Kompas-100, Indeks Bisnis-27, 

Indeks Pefindo-25, Indeks Sri-Kehati, Indeks Papan Utama, dan Index Papan 

Pengembangan (www.sahamok.com). 

Sumber : idx.co.id (2018) 

Gambar 1.1 menyajikan informasi pergerakan harga saham indeks LQ45 

pada periode Januari 2015 – Desember 2016. Berdasarkan gambar tersebut, harga 

saham pada periode Januari 2015 – Desember 2016 cenderung fluktuatif dan 

memiliki nilai terendah diantara bulan July 2015 – Oktober 2015. 

Harga saham selalu bergerak secara fluktuatif, disaat tertentu akan 

menunjukan pola kenaikan tetapi beberapa saat setelah hal tersebut akan 

menunjukan pola penurunan. Terkadang pergerakan harga saham ini juga akan 

membuat sebuah pola tertentu yang sulit untuk dijelaskan oleh pengamat dan 

investor. Disisi lain, investor memerlukan sebuah indikasi yang dapat memprediksi 

Gambar 1.1 

Pergerakan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Indeks LQ45 periode 

Januari 2015 – Desember 2016 
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harga saham sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Maka dalam penelitian ini akan dibahas beberapa indikasi yang dapat membantu 

investor dalam memprediksi harga saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, 

diantaranya adalah rasio profitabilitas seperti : return on assets, earning per share, 

return on equity dan rasio pasar seperti : book value per share, deviden per share 

dan price earning ratio. Ratio profitabilitas adalah perhitungan rasio yang 

berhubungan dengan pendapatan perusahaan terhadap variabel lainnya sedangkan 

rasio pasar adalah perhitungan rasio yang berhubungan dengan harga saham atau 

jumlah saham sebuah perusahaan terhadap variabel lainnya. Rasio-rasio keuangan 

tersebut akan digunakan untuk memprediksi harga saham dimana rasio keuangan 

tersebut diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan mengkaitkan 

dengan perubahan harga saham.   

Indeks LQ45 salah satu indeks pada Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 

45 perusahaan dengan seleksi penilaian yang didasarkan pada beberapa kriteria 

yang telah ditentukan oleh BEI. Beberapa kriteria tersebut adalah, tercatat dalam 

BEI minimal dalam waktu 3 bulan, memiliki aktifitas transaksi pasar yang regular 

seperti volume, nilai  dan frekuensi transaksi yang tinggi, serta beberapa kriteria 

lainnya. Perusahaan yang yang memenuhi kriteria diatas akan dimasukan dalam 

indeks LQ45 dan akan selalu dipantau oleh BEI selama memasuki indeks LQ45 

berdasarkan kinerja perusahaan. BEI juga akan menilai kembali perusahaan yang 

telah masuk dalam indeks LQ45 setiap 6 bulan kembali dengan mengevaluasi 

kriteria yang telah ditetapkan oleh BEI. Apabila perusahaan tersebut tidak dapat 

memenuhi kriteria tersebut, maka saham perusahaan tersebut akan digantikan 

dengan  saham perusahaan lainnya yang memenuhi kiteria diatas.  
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Berdasarkan uraian diatas, alasan penulis memilih perusahaan yang 

termasuk dalam LQ45 adalah, saham-saham tersebut paling banyak di transaksikan 

dan paling aktif dalam pasar modal sehingga pergerakan harga saham cenderung 

bergerak lebih jelas dan paling banyak diminati oleh investor. Perusahaan yang 

masuk dalam indeks LQ45 ini juga termasuk sebagai perusahaan unggulan yang 

dipilih dari setiap sektor-sektor yang ada dalam Bursa Efek Indonesia sehingga 

penelitian ini dapat lebih akurat dalam pengambilan laporan keuangan dan analisa 

perusahaan secara runtut waktu (time series).  

Dengan menggunakan beberapa rasio keuangan pada perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ45 dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, diharapkan 

penelitian ini mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai 

“Analisi pengaruh rasio profitabilitas dan rasio pasar terhadap harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar di bursa saham LQ45”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Saham LQ45? 

2. Apakah EPS berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Saham LQ45 ? 

3. Apakah ROE berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Saham LQ45 ? 
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4. Apakah Book Value berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Saham LQ45 ? 

5. Apakah Deviden Per Share berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Saham LQ45 ? 

6. Apakah Price Earning Ratio berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Saham LQ45 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa pengaruh ROA terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Saham LQ45 

2. Menganalisa pengaruh EPS terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Saham LQ45 

3. Menganalisa pengaruh ROE terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Saham LQ45 

4. Menganalisa pengaruh Book Value terhadap harga saham perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Saham LQ45 

5. Menganalisa pengaruh Deviden Per Share terhadap harga saham perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Saham LQ45 

6. Menganalisa pengaruh Price Earning Ratio terhadap harga saham perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Saham LQ45 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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Beberapa manfaat dari meneliti topik “Pengaruh Rasio Profitabilitas dan 

Rasio Pasar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa 

Saham LQ45” adalah : 

Manfaat bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan atau referansi yang 

mampu memperluas teori dan penelitian mengenai pengaruh variabel Return on 

Assets, Earning per Share, Return on Equity, Book Value, Deviden per Share, Price 

Earning Ratio terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Saham LQ45. 

Manfaat bagi Perusahaan 

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan, maka 

perusahaan harus mampu menunjukan kinerja perusahaan yang bagus dan 

menyampaikan informasi yang cukup kepada investor mengenai perkembangan 

perusahaan. 

 

Manfaat bagi Investor 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

para investor dalam memilih dan melakukan investasi dalam bentuk saham di BEI 

sehingga dapat memberikan keuntungan dan meminimalkan resiko kerugian.. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran, pembahasan dilakukan secara menyeluruh dan 

sistematis. Dalam penelitian ini, secara garis besar dijabarkan dalam lima bab 

dengan sistematik sebagai berikut : 
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BAB I :   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar peneliti 

untuk melakukan penelitian. Dengan menjabarkan permasalahan penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian seta sistematika pembahasan. 

BAB II :  KERANGKA TEORITIS 

 Bagian ini terdiri dari kerangka teoristis dan perumusan hipotesis. 

Kerangka teoristis akan membahas dan menjelaskan penelitian-penelitian sejenis 

yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Pembahasan tersebut terdiri dari model-

model peneliti terdahulu, variabel dependen, hubungan antar variabel. Dan 

perumusan hipotesis akan menjelaskan secara singkat hal apa saja yang akan 

menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini dan variabel apa saja yang dijadikan 

sebagai variabel dependen dan independen. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi uraian yang menjelaskan mengenai jenis data, 

sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan juga metode 

analisis yang digunakan untuk menganalisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, seluruh proses dan 

teknik analisa data hingga hasil dari pengujian seluruh hipotesis penelitian yang 

telah dilakukan peniliti. 

BAB V :  PENUTUP 

 Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil oleh peneliti terhadap 

hasil pengujian hipotesis yang didapatkan berdasarkan pengolahan data yang telah 

dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya. 
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