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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

   Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

modal sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu 

negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi yaitu sebagai fungsi ekonomi 

dan fungsi keuangan. Sehingga pasar modal (capital market) adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yamg memerlukan dana 

dengan cara memperjual belikan sekuritasnya untuk berinvestasi yang berkaitan 

dengan perkembangan kegiata ekonomi.  

  Namun tidak semua kegiatan ekonomi mampu memenuhi kebutuhan 

dalam investasinya. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana 

dari investor ke perusahaan emiten. Investor mengharapkan akan memperoleh 

imbalan dari penyerahan dana tersebut dengan memberi investasi kelebihan dana 

yang mereka miliki. Manfaat pasar modal bagi pembangunan perekonomian 

nasional secara langsung adalah (1) memperbaiki struktur permodalan perusahaan, 

(2) menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus 

memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, (3) menunjang terciptanya 

perekonomian yang sehat, (4) meningkatkan penerimaan negara. Bagi pemilik 

modal (investor), keberadaan pasar modal diperlukan sebagai wadah untuk 

berinvestasi, yaitu dengan mendapatkan deviden bagi mereka yang 
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memiliki/memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemegang 

obligasi. Selain itu, investor dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa 

instrumen yang bisa mengurangi risiko (Astuti dalam Ircham, 2014).   

   Investasi merupakan sebagian bentuk pengelolaan dana guna memberikan 

keuntungan dengan cara menempatkan dana pada alokasi yang diperkirakan akan 

memberikan tambahan keuntungan. Investasi mampu menciptakan pendapatan 

serta investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan 

meningkatkan stock modal dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa 

mendatang. Dalam aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal dengan investasi 

pada saham.  

  Saham merupakan salah satu jenis efek yang paling banyak 

diperdagangkan dipasar modal. Bahkan saat ini dengan semakin banyaknya 

emiten yang mencatat sahamnya di bursa efek, perdagangan saham semakin 

marak dan menarik para investor untuk terjun dalam jual beli saham. Investasi 

pada saham atau investasi pada pasar modal adalah investasi yang bersifat jangka 

pendek. Hal ini dilihat pada return yang diukur dengan capital gain. Kegiatan 

dalam pembelian dan penjualan saham dapat dengan melihat harga saham yang 

sedang bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, karena harga saham merupakan 

harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek.   

  Pertumbuhan adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam 

system ekonomi secara keseluruhan atau system ekonomi untuk industri yang 

sama. Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan cepat memperoleh hasil positif 

dalam artian pemantapan posisi di dunia persaingan usaha, menikmati penjualan 
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yang meningkat secara signifikan dan diiringi oleh adanya peningkatan pangsa 

pasar. Perusahaan yang tumbuh cepat juga menikmati keuntungan dari citra positif 

yang diperoleh, akan tetapi perusahaan harus ekstra hati-hati karena kesuksesan 

yang diperoleh menyebabkan perusahaan rentan terhadap isu-isu negatif. 

Pertumbuhan yang cepat memaksa sumber daya manusia yang dimiliki 

memberikan kontribusi secara optimal.  

  Pertimbangan dalam memilih alternatif pendanaan untuk membiayai 

aktivitas perusahaan, adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan kombinasi 

yang menguntungkan antara penggunaan sumber dana dari ekuitas dengan dana 

yang berasal dari hutang jangka panjang. Hal ini menyangkut masalah keberadaan 

struktur modal perusahaan yang menggambarkan pengaturan komposisi yang 

tepat antara hutang jangka Panjang dengan ekuitas, karena sumber pendanaan 

tersebut merupakan salah satu hal penting dari manajer keuangan dalam 

meningkatkan pertumbuhan bagi perusahaan (Aries dalam Wahyuni, 2017).  

  Hubungan antara peluang tumbuh, hutang dan nilai perusahaan dapat 

dijelaskan, bahwa penggunaan utang untuk investasi hanya dibenarkan apabila 

rate return dari investasi tersebut lebih besar dari biaya pengguaan utang (Cost of 

Capital) tersebut. Sebaliknya penggunaan utang akan berdampak negative 

terhadap nilai perusahaan apabila rate of return lebih besar dari biaya investasinya. 

Adanya informasi tidak simetris memungkinkan manajer mengutamakan 

kepentingan sendiri daripada meningkatkan nilai perusahaan. Perilaku oportunistik 

manajer dapat diidentifikasi dengan adanya kecenderungan penggunaan utang yang 

agresif untuk membiayai investasi, termasuk investasi yang memberikan return yang 
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rendah. Pertumbuhan juga dimasukkan di penelitian ini sebagai salah satu variabel 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena semakin tinggi kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan 

oleh para investor. 

  Penerapan praktik Good Corporate Govermance(GCG) merupakan sebuah  

system yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi 

antara pemilik dan pengelola perusahaan dapat diatasi melalui tata kelola 

perusahaan yang baik sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol 

manajer hal ini dapat mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam 

memaksimalkan kepentingan sendiri. Good corporate governance menjadi dasar 

atau pedoman dalam melakukan pengelolaan internal perusahaan. Baik tidaknya 

suatu pengelolaan internal sebuah perusahaan akan berimbas pada kinerja 

perusahaan itu sendiri dimana hasil kinerja tersebut akan berbanding lurus dengan 

tingkat pendapatan yang nantinya berdampak juga pada tingkat harga saham 

perusahaan tersebut. Harga saham merupakan cerminan dari kinerja atau nilai 

perusahaan dan juga cerminan kepercayaan investor. Harga saham akan bergerak 

searah dengan kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka harga saham 

perusahaan akan meningkat dan begitu juga sebaliknya jika kinerja perusahaan 

tidak baik maka harga saham perusahaan juga akan menurun. Para pemilik 

perusahaan atau pemegang saham pasti akan meminta pihak manajemen untuk 

memperbaiki kinerja mereka agar kinerja atau nilai perusahaan meningkat 

sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 
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  Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2009 hingga 2011 tercatat 

bahwa Indonesia pernah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi 

ke-3 di dunia setelah China dan India, dalam skala nasional pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebesar 6,81%, yang merupakan angka 

tertinggi dalam 10 tahun terakhir (www.indonesia-investments.com)  

  Hal ini tidak terlepas dengan adanya pembangunan infrastruktur yang 

memadai untuk membantu kegiatan ekonomi di Indonesia untuk memfasilitasi 

pergerakan dan komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun pada tahun 

2012 sampai 2014, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan 

hingga pada kuartal ke 2 tahun 2014 tercatat sebesar 5,12% (www.indonesia-

investments.com).  

  Oleh sebab itu pemerintah melalui menggerakkan perusahaan konstruksi 

untuk berfokus pada pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu 

mendorong pertumbuhan dan kelancaran perekonomian di Indonesia. Perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan tinggi akan diminati sahamnya oleh para investor. 

Dengan demikian pertumbuhan dapat mempengaruhi nilai perusahaan.  

 Saham PT Wijaya Karya (WIKA) mengalami penurunan 1,49% menjadi 

Rp1.980. Saham PT PP turun 0,63% menjadi Rp3.160. PT Adhi Karya (ADHI) 

turun 0,4% menjadi Rp2.470. Saham PT Waskita Karya (WSKT) turun 1,61% 

menjadi Rp3.060. ( finance detik.com ,Selasa 20/2/2018) 

 

 

 

http://www.indonesia-investments.com/
http://www.indonesia-investments.com/
http://www.indonesia-investments.com/
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Grafik I.1 

Harga saham perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI 

   

Sumber: Data olahan 2018 

  PT Wijaya Karya (WIKA) turun 1,49% atau 30 poin ke level Rp 1.980 

.Saham PT PP  (PTPP) turun 0,63% atau 20 poin ke posisi Rp 3.160. PT Adhi 

Karya (ADHI) turun 0,4% atau Rp 2.470. Saham PT Waskita Karya (WSKT) 

turun 1,61% atau 50 poin ke level Rp 3.060. (finance deti.com Selasa 20/2/2018) 

  Pergerakan saham emiten BUMN konstruksi selama 2017, untuk harga 

saham mengalami penurunan. Harga saham PTPP turun menjadi 35,70 %, saham 

WIKA turun menjadi 30,30 %, saham WSKT turun menjadi 23,33 %, saham ADHI 
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turun menjadi 14,90 %.hal tersebut diikuti dengan penurunan harga saham anak 

usaha BUMN konstruksi lainnya yaitu saham WSBP turun menjadi 31,89 %, 

saham WTON turun menjadi 36,97 % dan saham PPRE turun 14,42 %.Harga 

saham BUMN konstruksi turn dikarenakan kekhawatiran pelaku pasar terhadap 

pendanaan infrastruktur. Perseroan mencatatkan arus kas bersih September 2017 

digunakan untuk aktivitas operasi minus Rp 5,08 triliun.PT Adhi Karya Tbk 

(ADHI) mencatat arus kas bersih untuk aktivitas operasi minus Rp 3,02 triliun, PT 

PP Tbk bukukan arus kas bersih minus Rp 1,52 triliun, dan PT Wijaya Karya Tbk 

sebesar Rp 2,69 triliun. (Agustina melani 08 Des 2017,13:32 WIB Liputan6.com, 

Jakarta ).  

  Pada umumnya perusahaan yang berinvestasi saham memiliki tujuan 

untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham. 

Kekayaan pemegang saham diukur dengan perkalian antara harga saham dan 

lembar saham yang beredar. Dengan harga saham yang baik para investor akan 

tertarik dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut, sehingga laba perusahaan 

akan menjadi naik. 

 Hal ini dapat juga dapat dilihat pada Saham PT Wijaya Karya 

Tbk (WIKA). Adanya aktivitas  jual dan  insiden proyek LRT velodrome-Kelapa 

Gading menjadi katalis negatif untuk saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). 

Berdasarkan data RTI pada sesi pertama, saham PT Wijaya Karya Tbk turun 1,27 

% menjadi Rp 1.945. Kemudian awal sesi kedua, saham PT Wijaya Karya Tbk 

turun 1,2 % menjadi Rp 1.950.  Total frekuensi perdagangan saham sektiar 2.626 

kali dengan volume perdagangan saham 222.321. Nilai transaksi harian saham Rp 

43,3 miliar. (Agustina melani, 22 Jan 2018,14:57 WIB Liputan6.com) 

http://bisnis.liputan6.com/read/3218699/cek-di-sini-wijaya-karya-kembali-buka-lowongan-kerja
http://bisnis.liputan6.com/read/3218699/cek-di-sini-wijaya-karya-kembali-buka-lowongan-kerja


8 
 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti berusaha 

mengembangkan dan meneliti kembali dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian Jelien D. Wehantouw (2017) dimana 

perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah variable yang digunakan pada 

penelitian sebelumnya adalah struktur modal, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas, sedangkan pada penelitian ini menambahkan variable baru sebagai 

variable independen yaitu pertumbuhan perusahaan dan good corporate 

governace. Alasan peneliti menghilangkan variable profitabilitas dan 

menambahkan variable pertumbuhan perusahaan dan corporate governance karena 

pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal 

perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi perkembangan 

perusahan.  

  Dari sudut pandang investor, pertumbuhan perusahaan merupakan tanda 

perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan 

mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan menunjukkan 

perkembangan yang baik. Good Corporate governance merupakan sistem yang 

terdiri atas proses dan struktur (mekanisme) yang mengendalikan dan 

mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis usaha. Proses 

ini juga dugunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas-aktivitas bisnis 

yang direncanakan dalam rangka mempercepat tujuan perusahaan, menyelaraskan 

perilaku perusahaan kepada pemegang saham. Tata kelola perusahaan mampu 

mengurangi tindakan oportunistik manajer dalam memaksimalkan kepentingan 

sendiri. 
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  Objek yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan 

industry sector makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

periode 2013-2017. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017. 

  Oleh sebab itu  berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan,Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Good Corporate 

Governance  Terhadap Harga Saham Perusahaan Konstruksi Di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di tentukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh parsial terhadap harga 

saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada 

periode 2013-2017? 

2. Apakah struktur modal, berpengaruh parsial terhadap harga saham pada 

perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-

2017?  

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 

2013-2017? 
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4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 

2013-2017? 

5. Apakah kepemilkan institusional berpengaruh parsial terhadap harga 

saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada 

periode 2013-2017? 

6. Apakah komisaris independent berpengaruh parsial terhadap harga saham 

pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 

2013-2017? 

7. Apakah dewam direksi berpengaruh parsial terhadap harga saham pada 

perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-

2017? 

8. Apakah komite audit berpengaruh parsial terhadap harga saham pada 

perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-

2017? 

1.3.Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap harga saham 

pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 

2013-2017.  

2. Struktur modal berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-2017.  

3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-2017.  
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4. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-

2017.  

5. Kepemilkan institusional berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-

2017.  

6. Komisaris independent berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-

2017.   

7. Kewam direksi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di burasa efek pada periode 2013-2017.  

8. Komite audit berpengaruh parsial terhadap harga saham pada perusahaan 

konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek periode 2013-2017. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Perusahaan Konstruksi di BEI 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukkan yang berguna 

bagi pihak perusahaan Konstruksi di BEI 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan para investor sebagai salah satu 

referensi dalam pengambilan keputusan penanaman modal yang akan di 

lakukan pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI. 
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3. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan 

dengan harga saham di BEI 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadkan referensi baru bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian – bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing 

– masing bab dengan sistematis berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan secara 

ringkas fenomena penelitian, teori penelitian, objek penelitian, populasi 

penelitian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini, perbedaan 

penelitian sebelumnya dengann penelitian yang sedang dilakukan dan 

diakhiri dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari pengertian secara umum tentang topik masalah, 

kemudian menguraikan konsep teori secara mendalam berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, pandangan islam terhadap manajemen 

laba dan diakhiri dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

model penelitian, dan pengembangan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan yang 

meliputi lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
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jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan 

untuk menarik kesimpulan.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terdapat hasil dan pembahasan yang meliputi Statistik 

Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dengan pengujian Normalitas, 

Multikolinearitas, Autokorelasi, Heterokedastisitas, dan diakhiri dengan  

analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini, pembahasan penelitian yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini terdapat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian 

dan saran – saran penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


