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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   Harga Saham  

Saham merupakan kertas tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/ 

dana pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap 

pemegangnya (Fahmi, 2012). Saham merupakan salah satu surat berharga yang 

diperdagangkan dipasar modal yang bersifat kepemilikan. Saham merupakan 

salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. Perusahaan akan 

menerbitkan saham demi menambah pendanaan perusahaan. Pada sisi lain saham 

merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham 

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik (Martalena dan Malinda, 

2011). Saham adalah alternatif untuk menghasilkan keuntungan baik dalam 

bentuk capital gain maupun dividen. Investor yang membeli saham disebut juga 

dengan pemegang saham perusahaan yang menerbitkan saham itu (Ningsih, 

2011). 

Harga pasar saham merupakan ukuran indeks prestasi perusahaan, yaitu 

seberapa jauh manajemen telah berhasil mengelola perusahaan (Horne, 2012). 

Sartono (2010) menjelaskan bahwa harga saham terbentuk melalui mekanisme 

permintaan dan penawaran di pasar modal. Saham yang mengalami kelebihan 

permintaan, maka harga saham tersebut cenderung naik, sebaliknya suatu saham 

kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun. Keberhasilan 

perusahaan dalam mendapatkan keuntungan memberikan kepuasaan bagi investor 

yang rasional. 

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



   11 

 

   Universitas Internasional Batam 

Harga saham di BEI sangat mempengaruhi keputusan-keputusan para 

investor dalam hal memutuskan investasinya, maka seorang investor perlu 

informasi yang jelas baik secara individu ataupun kelompok. Harga saham yang 

bergerak memerlukan banyak identifikasi dan sumber informasi yang terperinci 

terutama pada harga saham penutupan, dimana harga saham terakhir kali pada 

saat berpindah tangan di akhir perdagangan. Harga penutupan mungkin akan 

menjadi harga pasar (Halim, 2008).   

Emiten harga saham penutupan adalah harga penentuan perusahaannya 

termasuk emiten-emiten yang tergolong ke dalam saham LQ45 yang memiliki 

kriteria yang tinggi hanya bisa tetap bertahan menjadi bagian dari saham LQ45.  

Saham di perjualbelikan di pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat dimana 

bermacam pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan 

tujuan dari hasil penjualan itu nantinya akan dipergunakan sebagai bahan 

tambahan dana perusahaan (Fahmi, 2009). 

Hasan (2009) mengartikan pasar modal merupakan pasar tempat berbagai 

instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, public authorities, modal sendiri, atau utang dan perusahaan swasta. 

Pasar modal disebut juga dengan pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan 

adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dan yang keterikatannya dalam investasi 

lebih dari satu tahun (Widoatmodjo, 2012). 

 

2.2   Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Inyiama (2015) bertujuan untuk menguji 

besarnya dan sifat pengaruh antara Earning per Share (EPS) dan Harga pasar 
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saham di industri perbankan Nigeria. Penelitian Inyiama (2015) meneliti pengaruh 

Earning per Share (EPS) terhadap harga saham.  

Penelitian Inyiama (2015) dilakukan terhadap terhadap perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Nigeria Stock Exchange periode tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2013. Perusahaan sebanyak 40 perusahaan yang bergerak di bidang 

finansial (perbankan) dari keseluruhan perusahaan diteliti, disebabkan oleh 

keterbatasan data laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan lainnya yang 

terdaftar di Nigeria Stock Exchange. 

Metode Ordinary least square dalam bentuk regresi berganda diterapkan 

dalam analisis Inyiama (2015). Inyiama (2015) melakukan uji stasioneritas 

dengan menggunakan uji Augmented Dickey- Fuller (ADF) dan Phillip Perrons 

(PP). Hasil pengujian mengungkapkan bahwa Earning per Share (EPS) secara 

signifikan dan positif mempengaruhi harga saham dengan asosiasi yang kuat dan 

positif. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peningkatan laba memiliki 

kecenderungan untuk meningkatkan secara signifikan harga pasar saham dan 

earning per share (EPS) adalah salah satu faktor kunci yang bertanggung jawab 

atas fluktuasi harga pasar saham di sektor perbankan Nigeria. 

Hasil analisa regresi linear Inyiama (2015) menunjukkan angka nilai R2 

sebesar 30,99%. Koefisien signifikansi variabel menunjukkan bahwa earning per 

share (EPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian Inyiama (2015) dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan 

ataupun investor di Nigeria ingin mencapai tingkat pertumbuhan harga saham 

yang diharapkan, yang perlu diperhatikan adalah aspek fundamental berupa 

Earning Per Share (EPS). Earning Per Share (EPS) sangat relevan bagi bank 
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yang menargetkan peningkatan harga ekuitas untuk mengadopsi strategi yang 

dapat diterapkan untuk menarik lebih banyak deposito, meningkatkan pinjaman, 

mengurangi profil pengeluaran dan membuka peluang investasi lain untuk 

meningkatkan pendapatan. 

Penelitian pengaruh antara earning per share (EPS) terhadap harga 

saham telah banyak diteliti oleh para peneliti di berbagai negara, diantaranya 

adalah India (Khanna, 2014 ; Sharma, 2011; Malhotra dan Tandon, 2013; Kumar, 

2017), Pakistan (Riaz, Liu, dan Khan, 2015; Arshad et al., 2015; Sarwar, 2013), 

Nigeria (Omokhudu dan Ibadin, 2015; Ernest dan Oscar, 2014; Matthew, 2014; 

Titilayo et al., 2016), Bangladesh (Chowdhury, 2010; Masum, 2014; Al-Hasan, 

2013), Malawi (Manjaga, 2015), Arab (Almumani, 2014), Sri Lanka (Rauf, 2015; 

Dissanayake dan Biyiri, 2017; Subramaniam dan Murugesu, 2013), Nepal 

(Bhattarai, 2014), Iran (Lashgari dan Ahmadi, 2014), Tunisia (Ali et al.,2015), 

Bahrain (Sharif et al., 2015), Athens (Glezakos et al., 2012), Malaysia (Hunjra et 

al., 2014), Indonesia (Kamar, 2017; Tamuntuan, 2015; Intan, 2009; Sitompul, 

2011; Satryo et al., 2016) dan beberapa peneliti lainnya Michalis et al. (2012), 

Abdullah et al. (2013), Haque et al. (2013), Masum (2014), Arshad et al. (2015), 

Okuns dan Peter (2015), Adetula et al. (2016), Ahmadi (2017). 

 

 

Gambar 1 Model penelitian pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga 

saham, sumber: Inyiama (2015). 

Yin et al. (2017) melakukan penelitian untuk menguji dampak dari 

faktor-faktor variabel makroekonomi terhadap harga saham. Penelitian yang 

EPS Harga Saham 
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dilakukan Yin et al. (2017) meneliti pasar modal di Malaysia untuk periode tahun 

1990 sampai dengan tahun 2014. Variabel makroekonomi yang dipilih adalah 

tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan PDB (GDP). 

Penelitian Yin et al. (2017) menerapkan metode Ordinary Least Square 

(OLS) untuk mengetahui pengaruh variabel selektif terhadap kinerja harga saham 

dengan menggunakan 25 observasi data tahunan. Uji normalitas Jarque-Bera 

Normality Test (JB Test), uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji 

autokorelasi (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) dan uji regresi 

spesifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian hipotesis. 

Hasil uji awal tersebut tidak menunjukkan adanya masalah. 

Seluruh hasil empiris dari metodologi menunjukkan bahwa variabel 

independen tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar berpengaruh sangat 

signifikan terhadap harga saham di pasar modal Malaysia. Variabel independen 

pertumbuhan PDB atau GDP menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan. 

Hasil empiris menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif yang 

signifikan secara statistik pada kinerja pasar saham Malaysia sementara suku 

bunga dan tingkat inflasi memiliki efek negatif yang signifikan secara statistik 

pada kinerja pasar saham Malaysia. Pertumbuhan PDB ditemukan menjadi tidak 

signifikan dalam menentukan kinerja pasar saham Malaysia pada tingkat 

signifikansi 5%. 

Penelitian pengaruh antara tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, 

dan pertumbuhan PDB (GDP) terhadap harga saham banyak diteliti oleh para 

peneliti diantaranya: Adam dan Tweneboah (2010), Buyuksalvarci (2010), 

Perdana (2009), Zeeshan et al. (2015), Rjoub, Tursoy, dan Gunsel (2009), 
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Mohammad, Hussain dan Ali (2009), Menike (2013), Kewal (2012), Saputra 

(2017), Ramadani (2015), Thobarry (2009), dan Gunawan (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model penelitian pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai 

tukar, dan pertumbuhan PDB (GDP) terhadap harga saham, sumber: Yin et al. 

(2017). 

Zainudin et al. (2017) melalukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis pengaruh antara kebijakan dividen dengan harga saham dari 

perusahaan produk industri yang terdaftar di bursa Malaysia. Penelitian Zainudin 

et al. (2017) dilakukan terhadap 166 perusahaan produk industri perusahaan 

publik yang mencakup rentang waktu selama 10 tahun yakni dari tahun 2003 

hingga tahun 2012. Kerangka kerja Baskin digunakan sebagai dasar dalam 

penelitian Zainudin et al. (2017).  Penelitian dilakukan terhadap harga saham 

perusahaan terkait dengan pembayaran dividen, earning volatility, ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan aset. Dampak krisis keuangan global pada pengaruh 

antara harga saham dan variabel yang diuji pun dilakukan pemeriksaan. 

Penelitian Zainudin et al. (2017) menyatakan bahwa earning volatility 

secara signifikan menjelaskan ketidakstabilan harga saham perusahaan produk 
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industri selama periode krisis, sementara dilain sisi rasio pembayaran dividen 

secara dominan mempengaruhi harga saham selama sub-periode pra dan pasca 

krisis. Hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan dividen merupakan prediktor 

yang sangat kuat terhadap harga saham perusahaan produk industri di Malaysia, 

terutama pada periode pasca-krisis. 

Penelitian tentang pengaruh dividend per share (DPS) terhadap harga 

saham diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain: Nuraini (2018), Titilayo et al. 

(2016), Ahmadi (2017), Ali dan Jan (2015), Al-Hasan (2013), Omokhudu dan 

Ibadin (2015), Manjanga (2015), Almumani (2014), Rauf (2015), Sharma (2011), 

Malhotra dan Tandon (2013), Arshad et al. (2015), Dissanayake dan Biyiri 

(2017), Matthew (2014), dan Sarwar (2013). 

Penelitian tentang pengaruh dividend payout ratio (DPR) terhadap harga 

saham diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain: Chowdhury (2010), Almumani 

(2014), Rauf (2015), Sharma (2011), Hunjra et al. (2014), Bhattarai (2014), 

Matthew (2014), dan Haque et al. (2013). 

Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan aset terhadap harga saham 

diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain: Yesi (2015), Adetula et al. (2016), 

Astuti et al. (2014), Sulia (2017), Zahraa dan Mousa (2014), Rizky (2017), 

Triyani (2018), Ahmadi (2017), Kumar (2017), Prakosa (2012), Vonna (2016), 

Ardiansyah dan Isbanah (2017), Mentari (2014), dan Sakinah (2016). 

Penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham 

diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain: Iqbal et al. (2016), Almumani (2014), 

Rauf (2015), Sharma (2011), Bhattarai (2014), Haque et al. (2013) dan Sharif et 

al.(2015). 
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Penelitian tentang pengaruh earning volatility terhadap harga saham 

diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain: Khurniaji (2013), Zakaria (2012), 

Lashgari (2014), Zahraa dan Mousa (2014), Jannah dan Haridhi (2016), Ramdhani 

(2012), dan Yesi (2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model penelitian pengaruh dividen per share (DPS), dividen payout 

ratio (DPR), pertumbuhan aset, ukuran perusahaan dan earning volatility terhadap 

harga saham, sumber: Zainudin et al. (2017). 

 

2.3 Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Harga Saham LQ45 

 Halim (2010) mendefinisikan analisis fundamental adalah lebih 

membandingkan antara suatu harga pasar dan saham itu guna untuk menentukan 

apakah harga pasar saham sudah bisa mencerminkan nilai instrinsiknya atau 

belum serta menitik beratkan pada suatu dana kunci dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk mempertimbangkan dalam perhitungan apakah suatu harga 

saham telah diapresiasi secara benar dan tepat. Nilai intrinsik ditentukan oleh 

faktor fundamental. 
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2.3.1   Pengaruh Signifikan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga 

Saham LQ45 (H1) 

Calon pemegang saham beserta manajemen umumnya sangat 

memperhatikan earning per share pada suatu perusahaan karena setiap lembar  

saham menampilkan total uang yang diperoleh. Keuntungan atau pengembalian 

dimana pemegang saham menerimanya menjadi sangat besar jika nilai earning 

per share juga besar. Studi yang dilaksanakan oleh Riyanti (2012) mengatakan 

jika earning per share memiliki efek positif atas harga saham setelah IPO. 

Tingkatan earning per share menggambarkan besarnya nilai uang yang diperoleh 

oleh shareholder atau pemilik saham, maka earning per share yang semakin besar 

akan memberikan efek atas laba atau pengembalian yang semakin besar pula bagi 

para pemegang saham. 

Hasil penelitian Intan (2009), Chowdhury (2010), Sitompul (2011), 

Sharma (2011), Michalis et al. (2012), Abdullah et al. (2013), Malhotra dan 

Tandon (2013), Al-Hasan (2013), Almumani (2014), Masum (2014), Khanna 

(2014), Manjanga (2015), Ali dan Jan (2015), Rauf  (2015), Arshad et al. (2015)  

Okuns dan Peter (2015), Omokhudu dan Ibadin (2015),  Riaz, Liu, dan Khan 

(2015), Adetula et al. (2016), Titilayo et al. (2016), Ahmadi (2017), Kumar (2017) 

dan Dissanayake dan Biyiri (2017) menunjukkan bahwa EPS berpengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham. Penelitian Haque et al. (2013) 

menunjukkan bahwa EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hipotesis pertama (H1)  adalah: 

H1: Earning per share (EPS) berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham 

LQ45. 
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2.3.2   Pengaruh Signifikan Dividend Per Share (DPS) terhadap Harga 

Saham LQ45 (H2) 

Dividen adalah bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan 

diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan atas 

kesediaan mereka menanamkan harta dalam perusahaan (Rudianto, 2012). 

Dividen merupakan bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang 

saham yang dapat berupa dividen tunai atau dividen saham (Gumanty, 2013). 

Dividend Per Share (DPS) adalah besarnya pembagian dividen yang 

akan dibagikan kepada pemegang saham setelah dibandingkan dengan rata-rata 

tertimbang saham biasa yang beredar. Informasi mengenai DPS cenderung 

dianggap sebagai sinyal terhadap prospek tingkat penegembalian perusahaan 

tersebut di masa mendatang oleh para investor. Jumlah dividen yang dibayarkan 

serta jumlah saham yang beredar dapat diperoleh dari laporan perubahan ekuitas 

dalam laporan keuangan (Irawati, 2009). 

Investor melakukan investasi saham dengan tujuan untuk mendapatkan 

return dalam bentuk capital gain atau dividen. Informasi mengenai kebijakan 

dividen sangat mempengaruhi penilaian investor terhadap suatu perusahaan. 

Informasi pengumuman dividen akan menyebabkan terjadinya penyesuaian harga 

saham, sedangkan laba ditahan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan 

prospek perusahaan tersebut untuk masa yang akan datang (Intan, 2009). 

Hasil penelitian Omokhudu dan Ibadin (2015), Sharma (2011), Manjanga 

(2015), Riaz et al. (2015), Adetula et al. (2016), Okuns dan Peter (2015), dan 

Abdullah et al. (2013) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham. Penelitian Almumani (2014), Dissanayake dan Biyiri 
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(2017), Matthew et al (2014), Sarwar (2013), dan Sharif et al. (2015) 

menunjukkan bahwa DPS berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. 

Penelitian Intan (2009), Malhotra dan Tandon (2013), Zeeshan et al. (2015), dan 

Arshad et al. (2015) menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hipotesis kedua (H2)  

adalah:  

H2: Dividend per share (DPS) berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham 

LQ45. 

2.3.3   Pengaruh Signifikan Dividend Payout Ratio (DPR) terhadap Harga 

Saham LQ45 (H3)  

Dividend payout ratio menurut Sartono (2008) adalah persentase laba 

yang dibayarkan dalam bentuk dividen, atau rasio antara laba yang dibayarkan 

dalam bentuk dividen dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham. 

Sutrisno (2009) menjelaskan bahwa dividend payout ratio adalah persentase laba 

yang dibagikan sebagai dividen, dimana semakin besar dividend payout ratio 

semakin kecil porsi dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali ke perusahaan 

sebagai laba ditahan. Hanafi dan Halim (2009) menjelaskan bahwa dividend 

payout ratio (DPR) merupakan rasio pembayaran dividen yang melihat bagian 

earning (pendapatan) yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Bagian 

lain yang tidak dibagikan akan diiinvestasikan kembali ke perusahaan. 

Kebijakan dividen adalah penting karena beberapa alasan, pertama 

adalah perusahaan dapat menggunakan dividen sebagai alat untuk sinyal keuangan 

orang luar tentang stabilitas dan prospek pertumbuhan perusahaan dan kedua 

adalah dividen memainkan peran penting dalam struktur modal (Imran, 2011). 
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Hasil penelitian Sharma (2011), Chowdhury (2010), Rauf et al.(2015), 

Hunjra et al. (2014), dan Matthew (2014) menunjukkan bahwa DPR berpengaruh 

signifikan positif terhadap harga saham. Penelitian Almumani (2014), dan 

Bhattarai (2014) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham. Penelitian Haque et al. (2013) menunjukkan bahwa DPR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan kesimpulan 

diatas, maka hipotesis ketiga (H3)  adalah:  

H3: Dividend payout ratio (DPR) berpengaruh signifikan positif terhadap harga 

saham LQ45. 

 

2.4 Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Harga Saham LQ45 

2.4.1 Pengaruh Signifikan Tingkat Inflasi terhadap Harga Saham LQ45 

(H4) 

MIT Dictionary of Modern Economics menyatakan bahwa inflasi adalah 

keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara merata terhadap keseluruhan barang 

pada suatu ekonomi (bisa juga dikatakan sebagai keadaan dimana terjadinya 

peningkatan biaya hidup). Suatu negara selalu berusaha untuk mengendalikan 

tingkat inflasinya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Indikator untuk mengukur 

tingkat inflasi di suatu negara terdapat beberapa macam (Hoguet, 2010). Indikator 

yang dikenal secara umum pada perekonomian di Indonesia yaitu indeks harga 

konsumen (IHK) dan GDP deflator. 

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga 

(Murni, 2013). Bank Indonesia menjelaskan bahwa inflasi merupakan 

meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari satu 
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atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas 

(atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. 

Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas 

ekonomi riil dan juga peningkatan permintaan akan uang. Hal ini mengakibatkan 

penurunan profitabilitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan 

harga saham (Adrangi et al., 2010). Pemerintah dalam hal ini melakukan 

kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter guna menstabilkan inflasi agar tidak 

melambung tinggi  agar harga saham juga stabil. Pemerintah melalui kebijakan 

mengatasi inflasi mengeluarkan sistem Inflation Targeting Framework atau lebih 

dikenal sebagai ITF merupakan salah satu strategi kebijakan moneter yang 

ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target kuantitatif (kisaran 

target) dari tingkat inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan 

serta menyangkut mengenai mekanisme dalam mencapai tujuan dari kebijakan 

moneter itu sendiri juga dilakukan (Sunardi dan Nurmillah, 2017). 

Hasil penelitian Kowanda et al. (2015) menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Penelitian Adrangi et al. 

(2010), Frimpong (2009), Nishat dan Shaheen (2015), Sunardi dan Nurmillah 

(2017), dan Menike (2013) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan 

negatif terhadap harga saham. Penelitian Kewal (2012), Saputra (2017), 

Buyuksalvarci (2010), Perdana (2009), Ramadani (2015), Thobarry (2009), Rjoub 

et al. (2009), Shiblee (2009), dan Gunawan (2015) menunjukkan bahwa inflasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan kesimpulan 

diatas, maka hipotesis keempat (H4)  adalah:  

H4: Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham LQ45. 
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2.4.2 Pengaruh Signifikan Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham 

LQ45 (H5) 

Suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (loanable 

funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan 

apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 2014). 

Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai 

persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga 

sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur 

(Sunariyah, 2013).  

Tingkat suku bunga merupakan pertimbangan utama bagi investor dalam 

pengambilan keputusan untuk menentukan kemana dananya akan diinvestasikan, 

apakah di pasar modal atau di pasar uang. Kenaikan tingkat suku bunga dapat 

meningkatkan risiko opportunity cost bagi investor dalam pasar modal sehingga 

investor akan beralih dari pasar modal ke pasar uang yang tingkat 

pengembaliannya lebih pasti dan aman. Hal ini akan menyebabkan harga saham di 

pasar modal menjadi turun dan sebaliknya (Adam et al., 2010). 

Hasil penelitian Nissim dan Penman (2013) menunjukkan bahwa tingkat 

suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Penelitian Adam 

et al. (2010), Frimpong (2009), Zeeshan et al. (2015), Buyuksalvarci (2010), 

Perdana (2009), Menike (2013), Maghayereh (2013), dan Mohammad et al. 

(2009) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham. Penelitian Rjoub et al. (2009), Adam & Tweneboah 

(2010), Kewal (2012), Saputra (2017), Ramadani (2015), Thobarry (2009), dan 

Gunawan (2015) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hipotesis 

kelima (H5)  adalah:  

H5: Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham   

LQ45. 

2.4.3 Pengaruh Signifikan Nilai Tukar Kurs Valuta Asing terhadap Harga 

Saham LQ45 (H6) 

Globalisasi menyebabkan peranan kurs mata uang menjadi semakin vital 

dalam mempengaruhi ekonomi suatu negara. Valuta asing adalah suatu 

mekanisme dimana orang dapat melakukan tindakan mentransfer daya beli 

melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda dan membeli 

suatu valuta (nilai tukar) yang berbeda untuk dipergunakannya (Ekananda, 2014). 

Adam et al. (2010) menyatakan bahwa depresiasi mata uang negara 

tertentu akan mengakibatkan kegiatan impor menjadi lebih mahal. Hal ini 

kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi perusahaan-

perusahaan pengimpor pada negara tersebut. Peningkatan biaya produksi 

menurunkan profitabilitas perusahaan dan pada akhirnya akan mengakibatkan 

penurunan harga saham. 

Hasil penelitian Adam et al. (2010), Armstrong et al. (2009), Mohamed 

et al. (2009), dan Frimpong (2009) menunjukkan bahwa nilai tukar kurs valuta 

asing berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Penelitian 

Buyuksalvarci (2010), Menike (2013), Aydemir dan Demirhan (2009), Abdelaziz 

et al. (2009), dan Mohammad et al. (2009) menunjukkan bahwa nilai tukar kurs 

valuta asing berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. Penelitian 

Perdana (2009), dan Rjoub et al. (2009) menunjukkan bahwa nilai tukar kurs 
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valuta asing tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan 

kesimpulan diatas, maka hipotesis keenam (H6)  adalah:  

H6: Nilai tukar kurs valuta asing berpengaruh signifikan negatif terhadap harga 

saham LQ45. 

2.4.4 Pengaruh Signifikan Produk Domestik Bruto terhadap Harga 

Saham LQ45 (H7) 

Produk domestik bruto atau GDP merupakan seluruh barang dan jasa 

yang dihasilkan/diproduksi oleh seluruh warga masyarakat pada suatu wilayah 

negara yang bersangkutan (termasuk produksi warga negara asing di negara 

tersebut) dalam periode tertentu biasanya dalam satu tahun (Prasetyo, 2011).  

Produk domestik bruto (GDP) merupakan salah satu indikator penting 

untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu 

periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 

(Biro Statistik Indonesia, 2018). GDP pada dasarnya merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam 

periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi 

harus sama dengan nilai barang yang digunakan. GDP atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan GDP atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. GDP menurut 

harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi 

suatu negara. GDP konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber 

daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau 
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pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. GDP dapat 

digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator GDP 

(perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara GDP 

menurut harga berlaku dan GDP menurut harga konstan (Biro Statistik Indonesia, 

2018). 

Estimasi GDP akan menentukan perkembangan perekonomian suatu 

negara. GDP berasal dari jumlah barang konsumsi yang bukan merupakan barang 

modal. Meningkatnya jumlah barang konsumsi dapat menyebabkan perekonomian 

bertumbuh dan meningkatkan skala omset penjualan perusahaan yang disebabkan 

oleh masyarakat yag bersifat konsumtif. Meningkatnya omset penjualan akan 

mempengaruhi keuntungan perusahaan juga meningkat. Peningkatan keuntungan 

perusahaan akan meyebabkan harga saham perusahaan juga meningkat (Zeeshan 

et al., 2015).  

Hasil penelitian Adrangi et al. (2010), dan Zeeshan et al. (2015) 

menunjukkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham. Penelitian Premachadara et al. (2010), dan Shiblee (2009) 

menunjukkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh signifikan negatif 

terhadap harga saham. Penelitian Mahmood dan Dinniah (2009), Rjoub et al. 

(2009), Kandir (2008), dan Gay (2008) menunjukkan bahwa produk domestik 

bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan 

kesimpulan diatas, maka hipotesis ketujuh (H7)  adalah:  

H7: Produk domestik bruto berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham 

LQ45. 
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2.5 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Harga Saham LQ45 

2.5.1   Pengaruh Signifikan Pertumbuhan Aset terhadap Harga Saham 

(H8) 

Pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perubahan (tingkat pertumbuhan) 

tahunan dari aset total (Hartono, 2009). Pertumbuhan aset adalah rata-rata 

pertumbuhan kekayaan perusahaan. Kekayaan awal suatu perusahan adalah tetap 

jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya 

kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Pada tingkat pertumbuhan 

aktiva yang tinggi, bila besarnya kekayaan akhir tinggi berarti kekayaan awalnya 

rendah. Pertumbuhan aset juga dapat didefinisikan sebagai perubahan tahunan 

dari aktiva tetap (Titilayo et al., 2016). 

Perusahaan dengan tingkat aset yang tinggi dapat dianggap mempunyai 

risiko yang tinggi, karena perusahaan yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi 

harus dapat menyediakan modal yang cukup untuk membiayai pertumbuhannya 

(Hartono, 2009). Suatu perusahaan yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan 

akan membutuhkan dana yang besar karena kebutuhan dana makin besar, maka 

perusahaan akan lebih cenderung menahan sebagian besar pendapatannya dalam 

waktu yang lama, paling tidak dalam waktu satu tahun. Pendapatan yang semakin 

besar ditahan dalam perusahaan, berarti semakin rendah dividen yang dibayarkan 

kepada pemegang saham. Dividen yang rendah akan menjadikan perusahaan 

makin kurang menarik bagi investor. Tingkat pertumbuhan yang cepat 

mengidentifikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Kegagalan 

ekspansi akan meningkatkan beban perusahaan, karena harus menutup 

pengembalian biaya ekspansi. Risiko kegagalan perusahaan yang semakin besar 
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akan mengakibatkan makin kurang prospektif perusahaaan yang bersangkutan. 

Perusahaan yang kurang prospektif maka akan menyebabkan para investor 

menjual sahamnya di perusahaan tersebut karena minat dan harapan para pemodal 

turun. Hal ini menyebabkan perubahan return saham yang besar. Pertumbuhan 

aset diprediksi akan mempunyai pengaruh yang positif dengan harga saham. Hal 

ini dikarenakan bila presentase perubahan perkembangan aset berikutnya tinggi, 

maka risiko yang ditanggung pemegang saham menjadi tinggi (Prakosa, 2012). 

Penelitian Sulia (2017), Zahraa dan Mousa (2014), Prakosa (2012), dan 

Ardiansyah dan Isbanah (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan aset 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Penelitian Yesi (2015), 

Astuti et al. (2014), Rizky (2017), Triyani (2018), Vonna (2016), Mentari (2014), 

dan Sakinah (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh signifikan 

negatif terhadap harga saham. Penelitian Adetula et al. (2016), Ahmadi (2017), 

dan Kumar (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan aset tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hipotesis 

kedelapan (H8)  adalah:  

H8: Pertumbuhan aset berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham LQ45. 

2.5.2   Pengaruh Signifikan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham 

LQ45 (H9) 

Ukuran perusahaan adalah sebagai nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan (Kurniasih, 2012). Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva 

(Bambang Riyanto, 2008). 
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Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, log size, nilai 

pasar saham dan lain-lain. Berdasarkan total aset, ukuran perusahaan terbagi 

dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan 

perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini 

arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik 

dalam jangka waktu yang relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibanding perusahaan dengan total aset yang relatif kecil (Indriani, 2015). 

Ukuran perusahaan dinyatakan dengan total aset, jika semakin besar total 

aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Perusahaan 

yang relatif besar kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga perusahaan 

tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya lebih berhati-hati, lebih 

menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya dan lebih 

transparan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung memiliki 

kualitas laba yang lebih tinggi yang menyebabkan peminat investor meningkat 

sehingga terjadi kenaikan harga saham (Jogiyanto, 2010). 

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas 

untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh 

pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan 

ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan 

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



   30 

 

   Universitas Internasional Batam 

atau bertahan dalam industri. Perusahaan besar umumnya memiliki total aset yang 

besar pula sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut (Lisa dan Jogi, 2013). 

Hasil penelitian Rauf et al. (2015), Bhattarai (2014), dan Sharif et al. 

(2015) menyatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham. Penelitian Iqbal (2016), dan Almumani (2014) menyatakan 

bahwa pertumbuhan aset berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. 

Penelitian Sharma (2011), dan Haque et al. (2013) menyatakan bahwa 

pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hipotesis kesembilan (H9)  adalah:  

H9: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham LQ45. 

2.5.3   Pengaruh Signifikan Earning Volatility terhadap Harga Saham LQ45 

(H10) 

Earning volatility digunakan untuk mengukur tingkat risiko bisnis dan 

potensi kebangkrutan perusahaan. Earning volatility tidaklah harus diartikan 

sebagai risiko (Brigham dan Houston, 2010). Earning volatility adalah tingkat 

volatilitas (perubahan yang cepat) dari keuntungan yang didapatkan perusahaan. 

Laba sulit untuk diprediksi dan lebih sulit diprediksi lagi ketika volatilitasnya 

tinggi (Antoniou et al., 2009). 

Khurniaji (2013) menjelaskan bahwa Earning volatility adalah indikator 

yang mengukur seberapa stabil laba yang diperoleh perusahaan setiap tahun. 

Perusahaan yang memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil memberikan 

sinyal kepada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang tinggi 

untuk berinvestasi. Sinyal yang diberikan perusahaan mengenai ketidakstabilan 
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laba perusahaan akan mempengaruhi para investor untuk menjual saham 

perusahaan dalam jangka waktu yang cepat.  

Naik turunnya laba dapat membuat perusahaan sulit mendapatkan dana 

eksternal, karena perusahaan tidak stabil. Semakin tinggi tingkat volatilitas laba, 

maka capital gain yang akan didapatkan oleh investor semakin besar pada saat 

laba mencapai tingkat maksimal sehingga investor cenderung tetap 

mempertahankan saham yang dimilikinya (hold) untuk jangka waktu ke depan. 

Perilaku investor untuk mempertahankan saham yang dimilikinya mempengaruhi 

harga saham (Antoniou et al., 2009).  

Hasil penelitian tentang pengaruh earning volatility terhadap harga 

saham diteliti oleh Zakaria (2012), Lashgari (2014), Zahraa dan Mousa (2014), 

dan Jannah dan Haridhi (2016) memiliki pengaruh signifikan positif. Penelitian 

Khurniaji (2013), Ramdhani (2012) dan Yesi (2015) menunjukkan bahwa earning 

volatility berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. Berdasarkan 

kesimpulan diatas, maka hipotesis kesepuluh (H10)  adalah:  

H10: Earning volatility berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham 

LQ45. 

2.6 Pengaruh Simultan Variabel terhadap Harga Saham LQ45 (H11) 

Simultan variabel adalah gabungan dari variabel dalam penelitian ini 

yakni EPS, DPS, DPR, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs valuta asing, GDP, 

pertumbuhan aset, ukuran perusahaan dan earning volatility terhadap harga saham.  

Earning per share yang semakin besar akan memberikan efek atas 

pengembalian yang semakin besar sehingga dapat mempengaruhi investor untuk 

membeli saham dan menyebabkan kenaikan harga saham. 
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Dividend Per Share (DPS) dan Dividend payout ratio (DPR) adalah 

kebijakan dividen yang penting karena perusahaan dapat menggunakan dividen 

sebagai alat untuk sinyal keuangan orang luar tentang prospek pertumbuhan 

perusahaan dan dividen memainkan peran penting dalam struktur modal. 

Faktor makroekonomi (tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan GDP) 

mempengaruhi harga saham karena faktor makroekonomi menunjukan kestabilitas 

suatu negara. Negara yang stabil secara otomatis menyebabkan harga saham untuk 

stabil sehingga dapat disimpulkan faktor makroekonomi mempengaruhi harga 

saham.  

Variabel kontrol (pertumbuhan aset, ukuran perusahaan, dan earning 

volatility) menunjukkan keadaan perusahaan. Perusahaan dengan aset yang 

banyak dan laba yang stabil menunjukan bahwa perusahaan tersebut layak 

dilakukan investasi sehingga menarik perhatian investor dan menyebabkan 

kenaikan harga saham. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka hipotesis kesebelas 

(H11)  adalah:  

H11:  EPS, DPS, DPR, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs valuta asing, GDP, 

pertumbuhan aset, ukuran perusahaan dan earning volatility berpengaruh 

signifikan negatif terhadap harga saham LQ45. 

 

2.7 Model Penelitan 

Model penelitian pada penelitian ini merupakan replikasi dari model 

penelitian Inyiama (2015) yang menguji pengaruh Earning Per Share (EPS) 

terhadap harga saham di pasar modal Nigeria. Penambahan variabel dilakukan 

berdasarkan penelitian Yin et al. (2017) yang menguji pengaruh tingkat inflasi, 
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suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan PDB (GDP) terhadap harga saham di 

pasar modal Malaysia dan juga penelitian Zainudin et al. (2017) yang menguji 

pengaruh variabel Dividend per Share (DPS), Dividend Payout Ratio (DPR), 

pertumbuhan aset, ukuran perusahaan dan earning volatility terhadap harga saham 

di pasar modal Malaysia sehingga dalam penelitian ini diteliti pengaruh faktor-

faktor terdiri dari Earning Per Share (EPS), Dividend per Share (DPS), Dividend 

Payout Ratio (DPR), suku bunga, nilai tukar, tingkat inflasi dan pertumbuhan 

PDB (GDP), pertumbuhan aset, ukuran perusahaan dan earning volatility terhadap 

harga saham LQ45 yang terdapat didalam BEI (Bursa Efek Indonesia).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Model penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 

perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI), sumber: Inyiama (2015), Yin et 

al. (2017), dan Zainudin et al. (2017). 
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