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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang berlokasi di Asia 

Tenggara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi peringkat 4 di dunia yaitu 

dengan total penduduk lebih dari 258.7 juta jiwa dalam tahun 2016 berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), negara Indonesia memiliki potensi 

ekonomi yang besar yang mulai menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan 

memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara Indonesia dalam posisi 

yang bagus sehingga perekonomian Indonesia mengalami perkembangan ekonomi 

yang pesat.  

 Perkembangan ekonomi yang pesat ini disebabkan oleh beberapa faktor 

salah satunya berasal dari kelompok usaha swasta dan perusahaan milik negara 

(BUMN), dengan adanya ratusan kelompok swasta dari berbagai macam sektor 

yang berbisnis di Indonesia sehingga dengan usaha dari swasta dan perusahaan 

miliki negara mereka mampu memimpin perekonomian Indonesia, selain itu dari 

ukuran perusahaan mikro, kecil dan menegah juga berkontribusi sebesar 99% dari 

keseluruhan perusahaan yang aktif di Indonesia berhasil menyumbangkan 60% dari 

Produk Domestik Bruto Indonesia, sehingga menciptakan lapangan kerja sekitar 

108 juta orang Indonesia (indonesia-investment.com, 2016) 

 Perkembangan ekonomi yang demikian pesat dari perusahaan-perusahaan 

di Indonesia menyebabkan pasar keuangan Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat cepat, setelah diberlakukannya berbagai regulasi di dalam pasar 
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modal,  bidang perbankan, dan keuangan. Tahun 2007 pasar modal di Indonesia 

mengalami titik terang dalam pertumbuhan pasar modal di Indonesia dimana 

terciptanya Bursa Efek Indonesia melalui  penggabungan dari Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya   menjadi Bursa Efek Indonesia atau disingkat 

dengan BEI sehingga mampu meningkatkan potensial dari pasar modal dalam 

meningkatkan ekonomi Indonesia, akan tetapi pada tahun 2008 pasar modal 

Indonesia terkena dampak dari terjadinya krisis keuangan dunia sehingga pada 

tanggal 08 sampai dengan 10 Oktober 2008 transaksi jual beli di Bursa Efek 

Indonesia mengalami penghentian sementara. 

 Tanggal 28 Oktober 2008 IHSG mengalami kemerosotan hingga 1.111,39 

yang sebelumnya mampu memcapai titik tertinggi pada awal Januari 2008 sebesar 

2.830,26, kemudian IHSG ditutup pada akhir tahun 2008 dengan nilai 1.355,41. 

IHSG pada tahun 2009 mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya dengan 

peningkatan sebesar 86,98% dan pertumbuhan sebesar 46,13% pada tahun 2010 

(idx.co.id, 2012), pertumbuhan Bursa Efek Indonesia mulai mengalami 

pertumbuhan yang substantial hingga tahun 2017.  

 Hal ini dapat dipantau melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 

yang berarti nilai pengabungan saham yang merepresentasikan rata-rata dari 

seluruh saham baik jenis saham biasa dan juga jenis saham preferen dari semua 

perusahaan yang secara resmi sudah tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia 

sehingga berfungsi sebagai indikator kinerja bursa saham paling utama kinerja 

pasar saham (sahamonline.id, 2017), Indeks Harga Saham Gabungan akan selalu 

berubah-berubah dari waktu ke waktu dikarenankan transaksi saham-saham biasa 
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dan preferen dari emiten yang sudah berada di dalam BEI ini terjadi setiap hari 

sehingga indeks IHSG bisa saja mengalami kenaikan ataupun penurunan. Berikut 

disajikan grafik di bawah ini adalah Grafik IHSG dalam periode 2013-2017.  

Gambar 1.1 

Grafik Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 

 

Sumber: idx.co.id (2018). 

  Pergerakan harga saham IHSG per tahun dapat dilihat melalui grafik di atas, 

sesuai grafik tersebut IHSG mengalami kenaikan pada tahun 2014 dari IDR 

4.274,18 ke IDR 5.226,95 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 ke IDR 

5.226,95 namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2015 menjadi IDR 4.593,01 

kemudian terjadi peningkatan pesat dalam perkembangan IHSG pada tahun 2016 

dan 2017.  

 Berdasarkan dari data BEI, jumlah kepemilikian saham domestik di BEI 

mencapai 45,88% di awal Januari 2017. Peningkatan jumlah investor domestik 

secara pesat terhadap Bursa Efek Indonesia menunjukan meningkatnya kesadaran 
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dari para pengusaha maupun masyarakat Indonesia terhadap investasi saham 

menjadi salah satu pilihan investasi yang memberikan berbagai macam keuntungan 

kepada para investor. Keuntungan yang didapat dari investasi dalam saham jika 

dibandingkan dengan media investasi lainnya,  maka investasi terhadap saham 

mempunyai potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari media 

investasi lainnya, keuntungan yang didapatkan oleh investor apabila melakukan 

investasi dalam saham, antara lain: Dividend dan Capital gain. Dividend adalah 

suatu nilai yang sudah dikurangi oleh laba ditahan dan dikurangi pajak yang berupa 

nilai pendapatan atau laba bersih dari suatu perusahaan. Sedangkan Capital Gain 

adalah keuntungan dari adanya kenaikan harga saham yang dibeli, dan saham yang 

telah dibeli pada harga rendah akan di jual kembali oleh investor dengan harga 

saham yang lebih tinggi (Darmawan, 2010).  

 Investor yang melakukan investasi saham, membutuhkan data-data berupa 

laporan keuangan suatu perusahaan sehingga dapat menilai suatu saham apakah 

layak untuk diinvestasikan atau tidak. Harga saham yang terdapat dalam bursa efek 

ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang berati harga saham dapat 

berubah-ubah sesuai dengan kekuatan pasar (Warsito, 2015).  

Harga saham memiliki sebuah pola yang fluktuatif, dikarenakan oleh 

adanya penawaran dan permintaan terhadap saham yang cukup fluktuatif tiap 

harinya. Selain itu, dengan naik turunnya harga saham maka seorang investor dapat 

mengalami capital loss maupun capital gain. Aktivitas perdangangan saham, 

seorang pemodal juga mengalami resiko investasi yaitu dengan turunnya harga 

saham melewati harga beli sehingga pemodal menjual sahamnya lebih kecil dari 
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harga belinya yang mengakibatkan pemodal tersebut mengalami kerugian atau 

capital loss sehingga dalam perdagangan saham, pemodal dapat mengalami capital 

gain ataupun capital loss  (Ellen, 2013).  

Jumlah penawaran dan permintaan terhadap saham suatu perusahaan dapat 

menyebabkan harga saham berubah-ubah setiap saat, selain Indeks Harga Saham 

Gabungan terdapat juga Indeks LQ45 yaitu indeks yang berisi total 45 perusahaan 

terpilih yang merupakan perusahaan dengan tingkat fundamental likuiditas yang 

sudah tinggi dengan modal dan keuntungan yang sudah besar sehingga mudah 

untuk diperdagangkan sebagai sebuah kriteria dari perusahaan yang termasuk ke 

dalam indeks LQ45, oleh karena itu saham yang termasuk ke dalam LQ45 

merupakan saham yang paling sering diperjual belikan di dalam BEI. 

Tujuan dari adanya LQ45 adalah untuk menciptakan saham sebagai sebuah 

media investasi yang dapat terpercaya dan objektif bagi analisa keuangan pengamat 

pasar modal, investor, dan manajer investasi (juruscuan.com, 2011). 

Berdasarkan dari website idx.co.id (2018) Suatu perusahaan dapat 

dikatakan sebagai perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ45 yaitu melalui 

penilaian terhadap perusahaan tersebut apakah telah terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia minimal 3 bulan, penilaian terhadap Nilai frekuensi dan volume transaksi 

yaitu berupa aktifitas suatu perusahaan di dalam pasar regular, seberapa lama 

perusahaan tersebut telah melakukan transaksi di pasar regular, dan terakhir akan 

dinilai pada likuiditas dan kapitalisasi pasar, serta potensial suatu perusahaan dalam 

berkembang.  
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LQ45 dianggap sebagai kumpulan saham-saham yang dapat dipercaya dan 

aman bagi para investor-investor karena memiliki fundamentaI dan likuiditas yang 

baik sehingga menjadi saham yang paling sering di jual belikan dan diinvestasikan 

oleh para investor karena memiliki prospek yang bagus, akan tetapi setiap 6 bulan 

sekali akan dilakukan review dan pengantian saham yang berarti setiap 6 bulan 

sekali akan ada saham yang dikeluarkan dari list indeks LQ45 dikarenakan tidak 

memenuhi syarat dan juga ada saham baru yang memiliki prospek serta memenuhi 

syarat akan masuk ke dalam list LQ45 (idx.co.id, 2018).  

Keluar masuknya saham perusahaan dalam indeks LQ45 dapat terjadi bisa 

dikarenakan oleh review dari BEI terhadap kondisi emiten yang termasuk indeks 

LQ45, dengan adanya perubahan pada kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga 

saham-saham yang termasuk ke dalam daftar Indeks LQ45 juga tidak terlepas dari 

resiko investasi.  

Alasan penulis melakukan penelitian mengenai harga saham dikarenakan 

harga saham untuk perusahaan yang termasuk ke dalam LQ45 ini sangat fluktuatif 

sehingga sangat diperlukan oleh pengusaha dan juga investor dalam memantau 

unsur-unsur yang mampu mempengaruhi harga saham yang termasuk ke dalam 

LQ45 baik agar saham perusahaan bisa tetap berada dalam list LQ45 ataupun agar 

investor mampu membuat keputusan yang tepat dalam menjual ataupun membeli 

saham, harga saham akan berubah setiap harinya terutama yang berada dalam 

indeks LQ45 dikarenakan perubahan terjadi setiap ada transaksi di Bursa Efek 

Indonesia, maka berikut bisa dilihat grafik di bawah ini adalah Pergerakan harga 

saham yang terdaftar di indeks LQ45. 
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Gambar 1.2 

Grafik Pergerakan Harga Saham Indeks LQ45 

 

Sumber: Finance.yahoo.com (2018). 

 Berdasarkan dari grafik pergerakan harga saham indeks LQ45 dapat dilihat 

pada tahun 2013 harga saham indeks LQ45 berada  pada nilai IDR 711,14 

mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar IDR 898,58 kemudian mengalami 

penurunan pada 2015 sebesar IDR 792,023 dan mengalami peningkatan berturut-

turut dari tahun 2016 dan 2017 menjadi IDR 884,62 dan IDR 1079,38. 

Perubahan harga saham dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah 

satu langkah yang digunakan untuk menentukan unsur-unsur yang mampu 
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tersebut, maka dengan melalui kondisi laporan keuangan tersebut dapat kita 

gunakan untuk menganalisa unsur-unsur yang mampu mempengaruhi harga saham. 

Unsur-unsur yang dipakai adalah rasio profitabilitas dan fundamental internal 

perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi harga saham.  
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Profitabilitas adalah dengan menggunakan total aktiva, dan modal sendiri 

suatu perusahaan pada saat ini, maka seberapa besar laba atau penjualan yang 

mampu dihasilkan oleh perusahaan tesebut dengan kondisi perusahaan tersebut 

(Sartono, 2010).  

Rasio Pasar merupakan rasio-rasio yang bergunakan untuk menentukan atau 

mengukur nilai dari suatu saham apakah saham tesebut memiliki harga yang murah 

ataupun mahal, dan juga merupakan suatu rasio yang sangat membantu bagi 

investor dalam menilai tingkat prestasi sebuah perusahaan, biasanya rasio ini 

digunakan sebelum melakukan investasi dalam sebuah perusahaan untuk mengukur 

potensi keuntungan dividen yang tinggi dalam suatu saham. Namun rasio ini tidak 

mempunyai suatu ukuran yang mampu menunjukan tingkat efesiensi dari rasio 

yang digunakan sehingga kinerja keuangan dari suatu perusahaan tidak dapat dinilai 

secara keseluruhan sepenuhnya hanya berdasarkan dari rasio pasar ini (Kasmir, 

2010). Berdasarkan dari data di atas maka penulis menggunakan variabel pengaruh 

rasio profitabilitas Earning per Share (EPS), Return on Asset (ROA), dan Return 

on Equity (ROE). Rasio pasar berupa Book Value per Share (BVPS), Price to 

Earning Ratio (PER), Dividen per Share (DPS), Dividend Yield (DY). 

Harga saham selalu berubah-ubah setiap saat, terutama harga saham yang 

terdaftar dalam indeks LQ45 karena berisi perusahaan-perusahaan yang paling 

sering di jual belikan sehingga memiliki harga saham yang fluktuatif, dengan begitu 

faktor-faktor di atas digunakan oleh penulis untuk menganalisa perubahan harga 

saham dengan harapan untuk membantu investor-investor, pemilik saham, ataupun 
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pengusaha dalam membuat suatu pertimbangan cermat untuk membuat keputusan 

dalam transaksi-transaksi saham. 

Berdasarkan permasalahan di atas dan referensi penelitian terlebih dahulu 

maka penulis memutuskan untuk meneliti faktor-faktor yang mampu 

mempengaruhi harga saham dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Rasio Pofitabilitas dan Rasio Pasar Terhadap Harga  Saham Perusahaan 

Index LQ45 yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia” diaharapkan mampu 

mempermudah para investor dalam mengamati unsur-unsur  yang mampu 

mempengaruhi harga saham, dan juga menjadi patokan bagi suatu perusahaan 

dalam mengatur kinejra keuanganya dan meningkatkan minat investor dalam 

berinvestasi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Seperti yang sudah dijelaskan dalam Latar belakang penelitian, maka dasar 

permasalahan yang akan diteliti adalah informasi mengenai variabel apa yang perlu 

diperhatikan investor yang mampu mempengaruhi perubahan harga saham. Berikut 

merupakan variabel-variabel yang perlu diperhatikan oleh investor, antara lain: 

a.         Apakah EPS memiki pengaruh terhadap harga saham? 

b. Apakah BVPS memiliki pengaruh terhadap harga saham? 

c.         Apakah PER memiliki pengaruh terhadap harga saham? 

d. Apakah DPS memiliki pengaruh terhadap harga saham? 

e. Apakah DY memiliki pengaruh terhadap harga saham? 

f. Apakah ROA memiliki pengaruh terhadap harga saham? 
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g.         Apakah ROE memiliki pengaruh terhadap harga saham? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Seperti dari Pertanyaan Penelitian yang diuraikan di atas, untuk mengetahui 

apa saja hal-hal yang akan dibahas yaitu, sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh dari EPS terhadap harga saham. 

b. Untuk mengetahui pengaruh dari BVPS terhadap harga saham. 

c. Untuk mengetahui pengaruh dari PER terhadap harga saham. 

d. Untuk mengetahui pengaruh dari DPS terhadap harga saham. 

e. Untuk mengetahui pengaruh dari  DY terhadap harga saham. 

f. Untuk mengetahui pengaruh dari  ROA terhadap harga saham. 

g. Untuk mengetahui pengaruh dari  ROE terhadap harga saham. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada Manfaat ini akan dijelaskan mengenai apa saja manfaat yang diperoleh 

oleh pembaca yang dimana dengan harapan dari penulis, penelitian terhadap faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham, ini akan mempunyai manfaat bagi 

pihak-pihak tertentu, sebagai berikut: 

1. Bagi Investor 

Bagi investor tentunya sangat penting untuk melakukan suatu pengamatan 

terhadap kondisi suatu perusahaan yang dimana hal ini mencerminkan harga 

sahamnya sehingga dengan penelitian ini maka investor dapat mengetahui apa saja 

unsur-unsur yang berpengaruh terhadap harga saham sehingga investor mampu 
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untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang perlu dipantau dan membuat 

keputusan yang terbaik dalam berinvestasi terhadap saham.  

2. Bagi Perusahaan 

Bagi suatu perusahaan tentunya penting untuk memantau kondisi 

perusahaan seperti unsur-unsur yang mampu mempengaruhi pergerakan harga 

saham perusahaan, sehingga mampu membuat keputusan dalam perusahaan 

tersebut berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh harga saham. 

3. Bagi Akademisi 

Untuk meningkatkan wawasan mengenai apa saja yang menjadi faktor-

faktor yang memberikan pengaruh terhadap harga saham di suatu perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini berisi mengenai beberapa tingkat susunan dengan total 5 bab 

yang mempunyai pengaruh dan saling berhubungan sehingga mampu melengkapi 

antara satu bab dan bab lainnya. 

BAB I  Pendahuluan 

  Pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan alasan mengapa penulis 

mengambil judul tersebut, yang dijabarkan menjadi latarbelakang, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bagaimana disusunnya 

skripsi ini secara keseluruhan.   

BAB II Kerangka Teoritis dan perumusan Hipotesis 

Bab ini berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan 

untuk menjadi dasar dari masalah yang akan diteliti beserta teori-teori 
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relevan yang menggunakan berbagai model sumber penelitian dan 

perumusan hipotesa. 

BAB III Metode Penelitian 

 Metode penelitian menjelaskan tentang statistik deskriptif atau sampel 

yang akan digunakan sebagai penelititan beserta operasional variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini serta alat yang digunakan dalam 

pengukurannya, teknik pengumpulan data beserta metode analisis data 

dan uji normalitas. 

BAB IV Analisis, dan Pembahasan 

 Bab Kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi ini berisi mengenai 

hasil-hasil dari penelitian dengan menggunakan alat pengukurannya 

setelah dilakukan pengumpulan dan pemilihan sampel penelitian yang 

memenuhi kriteria penelitian. Bab ini menunjukan hasil pengujian 

statistik dan pengujian hipotesis. 

BAB V Kesimpulan, Keterbatasan, dan rekomendasi 

 Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi dari 

penulis setelah dilakukannya pengujian dengan menggunakan alat ukur 

dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, yang juga berisi 

rekomendasi dari peneliti untuk penelitian selanjutnya, serta batasan-

batasan dari penelitian ini. 
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