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           BAB I 

                                                        PENDAHULUAN 

 

1.1        Latar Belakang Masalah 

   Menurut Jogiyanto (2010) investasi dapat diartikan sebagai penundaan 

konsumsi sekarang untuk dapat digunakan pada produksi yang efisien selama 

periode waktu tertentu, investasi sendiri membutuhkan tempat yang spesifik untuk 

menjalankan fungsinya. Berbagai macam bentuk investasi dapat dilakukan salah 

satu diantaranya melalui pasar modal. Dalam pasar modal aktivitas jual beli dalam 

berbagai bentuk pengelolaan keuangan seperti hutang atau modal sendiri, baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah, kewenangan publik, dan juga perusahaan 

swasta yang dilakukan dalam pasar modal (Husnan, 1998).  

Perubahan dari pasar modal merupakan suatu gambaran dari dampak 

kondisi ekonomi suatu negara. Hubungan baik antar pasar modal dan variabel dari 

makro ekonomi telah menjadi topik utama dalam penelitian para akademisi dan 

juga praktisi (Kwon & Shin, 1999). Perubahan dari pasar modal dapat dilihat 

dengan melakukan pengamatan harga saham yang ada dalam pasar tersebut. 

Harga saham selalu berubah setiap harinya, hal ini membuat beberapa pengamat 

percaya bahwa terjadinya perubahan pada harga saham sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor selain dari faktor internal pada pasar saham. Faktor dari luar 

seperti makro ekonomi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perubahan harga saham (Sirucek, 2012). Investor pada umumnya percaya bahwa 

peristiwa makro ekonomi mempunyai kontribusi yang besar terhadap volatilitas 

harga saham (Gan et al., 2006).  



2 
 

Ferry, Analisis Makro Ekonomi dan Rasio Keuangan terhadap Investasi Harga Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 
2015 
UIB Repository©2015 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting dalam 

kebijakan ekonomi makro (Suparmoko, 1998). Makro ekonomi merupakan faktor 

yang berada di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor ekonomi secara 

langsung dapat mempengaruhi harga saham maupun kinerja perusahaan antara 

lain seperti pada tingkat bunga umum domestik, tingkat inflasi, peraturan 

perpajakan, kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu, 

nilai tukar, tingkat bunga pinjaman dari luar negeri, kondisi perekonomian 

internasional, siklus ekonomi dan peredaran uang (Samsul, 2006).  

Perubahan pada faktor ekonomi di atas tidak seketika mempengaruhi 

kinerja perusahaan secara langsung tetapi dalam jangka panjang dapat 

mempengaruhi tingkat kinerja perusahaan secara perlahan. Ketika perubahan 

faktor makro ekonomi terjadi, investor akan memperhitungkan berbagai resiko 

yang mungkin terjadi, apakah investasi tersebut memberikan dampak yang baik 

atau sebaliknya, sehingga hal ini akan memberikan keputusan tersendiri bagi 

investor untuk melakukan investasi. 

Pasar saham di Index Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia sedikit 

mendapatkan tekanan, beberapa indeks di bursa saham regional mencatat rapor 

merah dimana beberapa diantaranya melemah dan turun cukup drastis dari 

sebelumnya dan menurut Purwoko Santoso, analis Panin Sekuritas mengatakan 

bahwa salah satu tekanan IHSG dipengaruhi dari pelemahan indeks yang terjadi di 

bursa regional. Dan tidak hanya itu, faktor makro ekonomi seperti produk 

domestik bruto juga berpengaruh terhadap harga saham di Indonesia, dimana data 
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pertumbuhan ekonomi pada produk domestik bruto ditriwulan satu pada tahun 

2014 tidak sesuai dengan perkiraan pasar. Sebelumnya Bank Indonesia 

memperkirakan pertumbuhan ekonomi ditriwulan satu ini berkisar pada 5,7% 

sampai dengan 5,8%, namun Badan Pusat Statistik (BPS) merilis sebesar 5,21% 

lebih kecil dari perkiraan Bank Indonesia, data ini turut menghambat laju IHSG 

(Kontan, 2014). 

Dari paparan latar belakang di atas dan berdasarkan fenomena yang terjadi 

tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Makro Ekonomi dan Rasio Keuangan terhadap Investasi Harga 

Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2      Permasalahan penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan 

masalah pokok sebagai berikut: 

1. Apakah inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham? 

2. Apakah suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham? 

3. Apakah produk domestik bruto berpengaruh  secara signifikan terhadap 

harga saham? 

4. Apakah rasio pembayaran dividen berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham? 
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5. Apakah rasio harga saham terhadap laba perlembar saham berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham? 

6. Apakah tingkat pengembalian terhadap ekuitas berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham? 

 

1.3.     Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

  Adapun beberapa tujuan dari penulisan yang dilakukan oleh penulis 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Untuk mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap harga 

saham. 

3. Untuk mengetahui apakah produk domestik bruto berpengaruh terhadap 

harga saham. 

4. Untuk mengetahui apakah rasio pembayaran dividen berpengaruh 

terhadap harga saham. 

5. Untuk mengetahui apakah rasio harga saham terhadap laba perlembar 

saham berpengaruh terhadap harga saham. 

6. Untuk mengetahui apakah tingkat pengembalian terhadap ekuitas 

berpengaruh terhadap harga saham. 
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1.3.2   Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

perkembangan wawasan ilmu keuangan mengenai kajian investasi harga 

saham. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu bahan 

pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan terkait 

dengan pelaksanaan investasi. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai 

isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. 

BAB I         : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika 

pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II     : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, model penelitian yang 

dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III    : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, 

definisi operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, 



6 
 

Ferry, Analisis Makro Ekonomi dan Rasio Keuangan terhadap Investasi Harga Saham yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 
2015 
UIB Repository©2015 

teknik pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis 

data. 

BAB IV    : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dengan program SPSS 

versi 21 dan memberikan penjelasan mengenai hasil dari hipotesis 

yang telah diuji tersebut. 

BAB V          : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan skripsi dan keterbatasan dari penelitian ini serta 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 

 

 


