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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Pasar modal memiliki peranan yang sangat vital bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Pasar modal tidak semata-mata hanya merupakan tempat 

terjadinya transaksi jual beli saham. Pasar modal berfungsi sebagai tempat 

bertemunya pihak-pihak yang membutuhkan dana atau tambahan modal untuk 

ekspansi usaha dengan pihak-pihak yang memiliki dana yang lebih, yang ingin 

menginvestasikan dana tersebut untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang 

diharapkan (Buyuksalvarci, 2010). Pasar modal memiliki peran penting dalam 

rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Hal 

tersebut ditunjukan dengan fungsi pasar modal yang memberikan sarana 

bertemunya antara lender dengan borrower (Hadi, 2013). 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menjelaskan pasar 

modal 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. Efek yang 

dimaksud adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, 

kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 

Pasar modal menyediakan berbagai  alternatif  bagi para investor selain 

alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, 

tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung 

antara para investor dengan perusahaan ataupun  institusi pemerintah melalui 

Stevi Valentine. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan yang 
Terdaftar di LQ45, 2019. 
UIB Repository©2019



2 
 

Universitas Internasional Batam 

perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan 

lainnya. Pasar modal bisa dikatakan adalah tempat pengumpulan modal, 

pemerataan risiko, dan pemindahan kekayaan. 

Pasar modal yang kita kenal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. 

Pasar modal di Indonesia sebenarnya telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka, 

atau tepatnya pada tahun 1912 dibawah pemerintahan kolonial Belanda. Pasar 

modal telah berdiri lama, namun pada saat itu perkembangan pasar modal tidak 

berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan terjadinya perang dunia I dan 

II, peralihan kekuasaan pemerintah kolonial ke pemerintahan Republik Indonesia, 

serta kejadian-kejadian politik lainnya (Lubis, 2009). 

Pasar modal di Indonesia mulai mengalami perkembangan pesat 

semenjak tahun 1990-an. Awalnya terdapat dua pasar modal di Indonesia, yaitu 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pertumbuhan ekonomi dan 

perkembangan teknologi di Indonesia menyebabkan pada tahun 2007 

dilakukanlah penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta agar 

terciptanya pasar modal yang terintegrasi. Penggabungan tersebut juga ditandai 

dengan penggantian nama menjadi Bursa Efek Indonesia (Intan, 2009). 

Perubahan harga saham dari pasar diukur menggunakan indeks. Indeks 

adalah indikator ataupun ukuran atas sesuatu. Indeks atas saham maupun obligasi 

merupakan portofolio imaginer yang mengukur perubahan harga dari suatu pasar 

atau sebagian dari pasar modal tersebut (Bursa Efek Indonesia, 2018). Pada saat 

indeks saham bergerak naik, berarti harga sebagian besar saham-saham yang 

diukur oleh indeks tersebut bergerak naik. Pada saat indeks saham bergerak turun, 

maka sebagian besar saham-saham konstituen indeks bergerak turun. Pergerakan 
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suatu indeks saham dapat memberikan informasi kepada investor agar dapat 

mengetahui performa harga secara umum atas saham-saham yang dimilikinya. 

Investor juga dapat mengetahui kondisi pasar saham secara umum apabila terjadi 

perubahan kebijakan dari dalam maupun luar negeri. 

Salah satu indeks yang terdapat di Bursa Efek Indonesia yang dimana 

paling sering digunakan adalah Indeks LQ45. Pada bulan Februari 1997 ukuran 

utama likuiditas transaksi diukur dengan nilai transaksi di pasar reguler, sesuai 

dengan perkembangan pasar dan untuk mempertajam kriteria likuiditas, maka 

sejak bulan Januari 2005 jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi 

dimasukkan sebagai ukuran likuiditas sehingga terciptanya indeks saham LQ45 

yang merupakan rata-rata harga saham dari 45 saham yang memiliki likuiditas 

paling tinggi di BEI atau yang biasa disebut dengan saham blue-chip. 

Salah satu komponen pasar modal yang dikenal secara umum adalah 

harga saham (equity price). Harga saham pada umumnya dipengaruhi hukum 

ekonomi yang paling dasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran namun 

sampai dengan saat ini masih belum ada teori yang bisa menjelaskan secara pasti 

mengenai pergerakan harga saham LQ45 tersebut. Pergerakan harga saham LQ45 

yang masih belum dapat dijelaskan secara teori terjadi karena adanya faktor-faktor 

dengan jumlah yang tidak terbatas yang dapat mempengaruhi harga saham LQ45. 

Faktor-faktor tersebut bisa meliputi faktor internal, faktor eksternal, dan faktor 

perilaku pasar modal itu sendiri (Oseni et al., 2010). 

Faktor-faktor internal perusahaan meliputi kinerja keuangan perusahaan 

dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang bisa mempengaruhi harga saham LQ45. 

Kinerja keuangan seperti laba dan tingkat profitabilitas sudah jelas akan 
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mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang terdaftar dalam LQ45. 

Kebijakan perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 yang bisa mempengaruhi harga 

saham sebagai contoh adalah kebijakan dalam pembagian dividen (dividend 

policy). Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham LQ45 

berupa faktor-faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, produk domestik bruto, kurs 

valuta asing, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu per satu. 

Globalisasi yang sedang terjadi saat ini menyebabkan terjadi peningkatan 

drastis mengenai peralihan modal (investasi) dari negara maju ke pasar modal di 

negara berkembang. Hal ini dikarenakan pada pasar modal negara berkembang 

terdapat kesempatan emas bagi para investor dari negara maju, dimana pasar 

modal negara berkembang umumnya memiliki potensi pertumbuhan yang pesat 

dan tingkat pengembalian yang tinggi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian atas harga saham yang diberi judul: “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan yang Terdaftar di LQ45”. 

 

1.2   Permasalahan Penelitian  

Survei yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia pada Januari 2018 

terhadap penghuni saham indeks LQ45 yang menyatakan bahwa penghuni saham 

indeks LQ45 terus berubah. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio 

mengatakan, dalam 3 tahun terakhir, perusahaan tambang telah berhasil 

melakukan efisiensi dan bertahan di tengah pelemahan komoditas. Harga 

komoditas dalam tren meningkat dan juga membawa harga saham perbankan naik. 
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Saham-saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ45 yakni PT Astra Agro 

Lestari Tbk. (AALI), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) dan PT PP 

Properti Tbk. (PPRO) dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yang 

disebabkan adanya penurunan laba sementara itu, emiten yang masuk dalam 

indeks LQ45 adalah PT Indika Energy Tbk. (INDY), PT Chandra Asra 

Petrochemical Tbk. (TPIA), PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) dan PT 

Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP). Dari empat emiten pendatang baru di LQ45, 

hanya tiga emiten yang memiliki price earning ratio positif. Tiga emiten tersebut 

adalah INDY, TPIA dan WSBP masing-masing memiliki PER sebanyak 16,12 

kali, 25,69 kali dan 11,76 kali, sedangkan TRAM memiliki PER negatif 105,33 

kali. Sepanjang 2018, indeks LQ45 telah tumbuh 3,56% menuju level 1.117. 

Kinerja indeks LQ45 sepanjang tahun ini memang lebih rendah dibandingkan 

dengan kinerja IHSG yang sudah tumbuh 4,09% (www.liputan6.com).  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki 

potensi besar bagi investor asing. Pada 05 Agustus 2019, Mirrae Asset Sekuritas 

mencatat dari 35 perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45, sepanjang kuartal II 

mengalami penurunan laba bersih 2,4% secara year on year (YoY) yang 

menyebabkan turunnya harga saham (https://www.cnbcindonesia.com).  

 

1.3   Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah earning per share berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 
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2. Apakah dividend per share berpengaruh signifikan negatif terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

3. Apakah dividend payout ratio berpengaruh signifikan positif terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

4. Apakah tingkat inflasi (inflation rate) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

5. Apakah tingkat suku bunga (interest rate) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

6. Apakah kurs valuta asing (foreign exchange rate) berpengaruh signifikan 

negatif harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

7. Apakah pertumbuhan produk domestik bruto (gross domestic product 

growth) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham perusahaan 

yang terdaftar di LQ45? 

8. Apakah pertumbuhan aset (growth of asset) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

9. Apakah ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

10. Apakah earning volatility berpengaruh signifikan negatif terhadap harga 

saham perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1   Tujuan Penelitian  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mengetahui apakah earning per share berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45. 

2. Mengetahui apakah dividend per share berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45. 

3. Mengetahui apakah dividend payout ratio berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45. 

4. Mengetahui apakah tingkat inflasi (inflation rate) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45. 

5. Mengetahui apakah tingkat suku bunga (interest rate) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

LQ45. 

6. Mengetahui apakah kurs valuta asing (foreign exchange rate) 

berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham perusahaan yang 

terdaftar di LQ45. 

7. Mengetahui apakah pertumbuhan produk domestik bruto (gross domestic 

product growth) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham 

perusahaan yang terdaftar di LQ45. 

8. Mengetahui apakah pertumbuhan aset (growth of asset) berpengaruh 

signifikan negatif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di 

LQ45. 

9. Mengetahui apakah ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh signifikan 

negatif terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45. 

10. Mengetahui apakah earning volatility berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45. 
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1.4.2   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Memberikan masukan mengenai strategi perusahaan dalam penetapan 

kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi nilai harga saham. 

2. Bagi investor 

Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan 

pilihan investasi dalam membuat berbagai kebijakan sehingga dapat 

mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko atas investasi 

dananya. 

3. Bagi akademisi 

Memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta 

sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai harga saham dan 

mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi harga saham LQ45 yang 

terdapat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

1.5   Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum mengenai isi dari 

skripsi yang terdiri dari lima bab, antara lain :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini secara garis besar menjelaskan tentang latar belakang 

dilakukannya penelitian, perumusan masalah dalam penelitian, tujuan 

dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Stevi Valentine. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan yang 
Terdaftar di LQ45, 2019. 
UIB Repository©2019



9 
 

Universitas Internasional Batam 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan kerangka teoretis yang membahas tentang model 

penelitian terdahulu, menjelaskan variabel-variabel yang terkait, 

menggambarkan model penelitian, serta menampilkan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data 

yang digunakan dalam menguji penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil analisis data penelitian beserta 

pembahasannya, yang terdiri dari analisis deskriptif, uji regresi panel, uji 

chow, uji hausman, dan pengujian hipotesis (uji F, uji t, dan uji adjusted 

R-square). 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir, dimana di dalamnya memuat 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan yang 

telah dilakukan beserta saran berisi berbagai hal yang belum dilakukan, 

atau belum selesai dilakukan yang akan disampaikan ke penelitian 

selanjutnya.   
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