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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus 

diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi karena harga saham 

menunjukkan prestasi pada sebuah perusahaan. Harga saham juga menunjukkan 

nilai suatu perusahaan dan merupakan indeks yang tepat untuk efektivitas 

perusahaan.Pergerakan harga saham searah dengan nilai  perusahaan, apabila 

perusahaan tersebut mempunyai prestasi yang semakin baik maka keuntungan 

yang didapat dan dihasilkan dari operasi usaha semakin besar. Harga saham yang 

terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Namun bila 

harga saham terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan investor untuk membeli 

saham tersebut.  

Harga saham dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam 

perusahaan (kinerja keuangan) maupun yang berada diluar perusahaan (indeks 

harga komoditas). Return On Equity (ROE)adalah rasio yang paling penting 

kerana ROE merupakan laba bersih bagi pemegang saham dibagi dengan total 

ekuitas pemegang saham. Pemegang saham pastinya ingin mendapatkan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka investasikan. Jika ROE tinggi, 

maa harga saham juga cenderung akan tinggi dan tindakan yang meningkatkan 

ROE kemungkinan juga akan harga saham Brigham dan Houston (2014). 

Kasmir (2012) menjelaskan bahwa Hasil dari rasio Price Earning Ratio akan 

memberikan arti yang berbeda bagi kreditor dan perusahaan. Bagi Bank 
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(kreditor), semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan, karena 

semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di 

perusahaan.  

Menurut Brigham dan Houston (2010),Earning Per Share (EPS) adalah 

pendapatan bersih yang tersedia dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Laba 

merupakan alat ukur utama kesuksesan suatu perusahaan, karena itu para pemodal 

seringkali memusatkan perhatian pada besarnya Earning Per Share (EPS) dalam 

melakukan analisis saham. Pengertian Earning Per Share (EPS) menurut Kasmir 

(2012) merupakan Rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja 

menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan 

untuk pemegang saham. Brigham & Houston (2008) perputaran total aktiva 

menunjukan bagaimana efektivias perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva 

untuk menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. Semakin 

tinggi efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk memperoleh penjualan 

diharapkan perolehan laba perusahaan semakin baik. Kinerja perusahaan semakin 

baik. Kinerja perusahaan yang semakin baik mencerminkan dampak pada harga 

saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan harga saham yang tinggi 

memberikan return yang semakin besar. Brigham dan Houston (2008), 

menjelaskan nilai perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan yang tinggi 

diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham, semakin tinggi harga saham 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. 
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Investasi dalam bentuk saham sebenarnya memiliki resiko yang tinggi 

sesuai dengan prinsip investasi yaitu low risk low return, high risk high return. 

Seorang investor hendaknya benar-benar memahami tentang harga saham dan 

kerap melakukan analisis harga saham terlebih dahulu agar tidak salah 

berinvestasi karena pergerakan harga suatu saham tidak dapat diperkirakan secara 

pasti.  

Dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan LQ45 sebagai 

perusahaan sampel untuk diteliti. Alasannya  karena saham LQ45 merupakan 

salah satu saham yang aktif sehingga terus-menerus dapat mengalami perubahan 

harga. Saham LQ45 merupakan saham yang aman berinvestasi karena kinerja 

saham tersebut bagus, sehingga jika dilihat dari sisi risiko kelompok saham LQ45 

memiliki risiko terendah dibandingkan saham-saham lain yang terdaftar di BEI. 

Saham LQ45 juga akan dipantau enam bulan sekali dan tentunya saham yang 

bertahan yaitu saham yang memenuhi kriteria.oleh karena itu BEI mempunyai 

komite penasihat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas dan 

Profesional di bidang pasar modal. 

Naik turunnya harga saham di pasar modal menjadi sebuah fenomena yang 

menarik untuk dibicarakan berkaitan dengan isu naik turunnya harga saham itu 

sendiri. Fluktuasi harga saham salah satunya terjadi pada perusahaan 

pertambangan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Harga saham pada 

perusahaan ini ada yang mengalami kenaikan dan ada juga penurunan dari harga 

saham yang beredar di Pasar Bursa pada periode 2016-2018.  
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Berikut ini fenomena harga saham di Pasar modal yang berkembang  yang 

ditunjukan oleh  pergerakan saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 

tahun, periode mulai tahun 2016 hingga tahun 2018, saham LQ45, indeks saham 

denganbagian yang paling penting yaitu saham-saham terbesar dan terlikuid, 

mengalami kenaikan. Naik 4,79 poin (0,51%), LQ45 berakhir di 943,42. Adapun 

dalam lima hari busa terakhir, sepanjang 7 September-14 September 2018, IHSG 

telah naik 26,46 poin atau setara 0,45%.  

Kenaikan harga saham terjadi cukup merata Dari 45 saham yang menjadi 

konstituen LQ45, akhir pekan lalu 24 saham mengalami kenaikan harga, tiga 

saham tak mengalami perubahan harga penutupan, dan 18 saham sisanya turun 

harga. Kenaikan harga mingguan tertinggi dicapai oleh saham Semen Indonesia 

Tbk (SMGR), setinggi 15,53%. Kenaikan harga terendah dicatatakan oleh saham 

Kalbe FarmaTbk (KLBF) yang hanyamencapai 0,78%.(investasi.kontan.co.id) 

 Dan adapun gambaran perusahaan yang berhasil naik dari harga 

penutupan sebelumnya diantaranya harga sahamPT. Semen Indonesia (SMGR) 

pada 4 April 2018 menguat 100 poin atau sekitar 0.9%pada level harga sahamRp. 

11.000/saham dan pada penutupan sebelumnya berakhir Rp.10.900/saham. 

Padasaham SMGR ditransaksikan sebanyak 2.762 kali dengan nilai transaksi 

Rp.40,56 miliar.Adapun pemicu terjadinya kenaikan yang dirasakan oleh saham 

SMGR yaitu adanya pertumbuhan penjualan pada produk semen curah karena 

semen curah banyak digunakan pada proyek-proyek insfrastruktur dan penjualan 

dari produk ini tumbuh seiring maraknya pembangunan yang terjadi pada tahun 

2017 lalu. Semen curah atau aclinker sebesar 39,4%. Dan kontribusi pendapatan 

http://quote.kontan.co.id/SMGR
http://quote.kontan.co.id/KLBF
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dari produk ini mencapai Rp. 590,62 miliar dari sebelumnya sebesarRp. 423,69 

miliar. Dan adapun upaya yang dilakukan SMGR yaitu gencar melakukan ekspor 

sepanjang tahun lalu untuk meningkatkan volume penjualannya di tengah 

penurunan permintaan domestik. Namun, sejatinya margin ekspor masih lebih 

kecil dibandingkan penjualan di dalam negeri.(www.bareksa.com). 

Dan adapun berita terbaru pada PT. Semen Indonesia Tbk. (SMGR) yang 

memiliki kinerja keuangan positif pada tanggal 3 April 2019 SMGR memperoleh 

laba bersih tahun berjalan meningkat 87,01% pada 2018. Kenaikan laba bersih 

dan pendapatan tumbuh 10,33 persen dariRp 27,81 triliun pada 2017 menjadi Rp 

30,68 triliun pada 2018. Dan adapun beban penjualan pada perusahaan SMGR 

turun menjadiRp 2,23 triliun pada 2018 dari periode sama tahun sebelumnyaRp 

2,41 triliun. Beban umum dan administrasi susut menjadiRp 2,32 triliun pada 

2018. (www.liputan6.com) 

Dan adapun saham yang mengalami penurunan harga saham yaitu terjadi 

pada saham LPKR pada tanggal 21 September 2018 dimana terjadi penurunan 

4,44% sehingga menjadi level harga saham Rp. 344/saham. Hal ini terjadi karena 

adanya akibat dari melemahnya likuiditas dari saham LPKR. Sehingga lembaga 

rating internasional memperkirakan bahwa likuiditas perusahaan LPKR ini hanya 

cukup untuk menutupi kebutuhan dari kasnya saja hingga September 2019, karena 

mengingat pengeluaran perusahaan yang sangat tinggi pada 2018 mencapaiRp. 1,1 

Triliun dan Rp. 1,3 Triliun pada 2019. (www.cnbcindonesia.com) 

http://www.bareksa.com/
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Berdasarkan data harga saham perusahaan LQ45  yang diperoleh dari situs 

Bursa Efek Indonesia (BEI) harga saham yang di tampilkan pada gambar berikut 

ini: 

Tabel 1.1 :  Data pergerakan Harga saham perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di Bursa  Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 
TAHUN 

2016 2017 2018 

1 ADHI Adhi Karya (Persero)Tbk 2,080 1,885 1,585 

2 ADRO Adaro Energy Tbk 1,695 1,860 1,215 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk 6,000 6,350 4,290 

4 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 895 625 4,590 

5 ASII Astra International Tbk 8,275 8,300 8,225 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 15,500 21,900 26,000 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 5,525 9,900 8,800 

8 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2,335 3,640 3,660 

9 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1.740 3.570 2.540 

10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 5,788 8,000 7,375 

11 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 1,755 1,700 1,255 

12 GGRM Gudang Garam Tbk 63,900 83,800 83,625 

13 HMSP H. M. Sampoerna Tbk 3,830 4,730 3,710 

14 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 8,575 8,900 10,450 

15 INCO Vale Indonesia Tbk 2,820 2,890 3,260 

16 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 7,925 7,625 7,450 

17 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 15,400 21,950 18,450 

18 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 4,320 6,400 4,280 

19 KLBF Kalbe Farma Tbk 1,515 1,690 1,520 

20 LPKR Lippo Karawaci Tbk 720 488 254 

21 LPPF Matahari Department Store Tbk 15,125 10,000 5,600 

22 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 1,755 1,285 690 

23 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2,700 1,750 2,120 

24 PTBA Bukit Asam Tbk 12,500 2,460 4,300 

25 PTPP PP (Persero) Tbk 3,810 2,640 1,805 

26 SCMA Surya Citra Media Tbk 2,800 2,480 1,870 

27 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 9,175 9,900 11,500 

28 SRIL Sri Rejeki Isman Tbk 230 380 358 

29 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk 1,400 1,500 1,250 

30 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 3,980 4,440 3,750 

31 UNTR United Tractors Tbk. 21,250 35,400 27,350 

32 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 38,800 55,900 45,400 

33 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2,360 1,550 1,655 

34 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk 2,550 2,210 1,680 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa harga saham pada 

perusahaan LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018 ini 

cenderung mengalami  fluktuasi. Seperti yang dialami oleh perusahaan United 

Tractors Tbk yaitu mengalami : 

1. Tahun 2016, perusahaan United TractorsTbk, memperoleh harga saham 

Rp.21,250,- 

2. Tahun 2017, perusahaan United Tractors Tbk, mengalami peningkatan 

pada harga saham yaitu Rp. 35,400,- 

3. Tahun 2018, perusahaan United TractorsTbk mengalami penurunan harga 

saham yaitu Rp. 27,350,- 

Harga saham yang mengalami fluktuasi disebabkan berbagai banyak hal 

misalnya kondisi makro dan mikro ekonomi, kebijakan perusahaan dalam 

memutuskan untuk (perluasan usaha), pergantian direksi secara tiba-tiba, adanya 

pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana dan kasusnya sudah 

masuk kepengadilan, kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam 

setiap waktunya, keputusan deviden, struktur pemodalan, resiko dan pertumbuhan 

laba sedangkan harga saham yang mengalami kenaikan menunjukan bahwa 

perusahaan memiliki kinerja yang baik dimana mampu mengendalikan 

perusahaan sehingga berdampak positif terhadap harga sahamnya. 

Penelitian ini berpijak pada penelitian Diko Fitriansyah AzharidanSri 

Mangesti RahayuZahroh Z.A. (2016) meneliti tentang “Pengaruh Roe, Der, Tato, 

Dan Per Terhadap Harga Saham Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Go 

Publik Di BursaEfek Indonesia” Persamaan penelitian yang dilakukan dari 
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penelitian sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai Harga 

Saham. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah terdapat pada variable penelitian dan periode 

pengamatan serta objek penelitian. Penelitian ini menambahkan variabel Earning 

Per Share  dan Price Book Value dan penelitian ini meneliti pada perusahaan 

yang terdaftar di LQ45periode 2016-2018. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE),DEBT TO 

EQUITY RASIO (DER),TOTAL ASET TURNOVER (TATO), PRICE 

EARNING RATIO (PER), EARNING PER SHARE (EPS), DAN PRICE 

BOOK VALUE (PBV) TERHADAP HARGA SAHAM PADA 

PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA (BEI)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan : 

1. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI)? 

2. Apakah Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa Efek Indonesi (BEI)? 

3. Apakah Total Assets Tornover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 
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4. Apakah Price Earning Ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI)? 

5. Apakah Earning Per Share (EPS)berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI)? 

6. Apakah Price Book Value (PBV)berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI)? 

7. Apakah Return On Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER),Total Aset 

Turnover (TATO), Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), 

dan Price Book Value (PBV) secara simultan Berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia(BEI)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Untuk mengetahui pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

bursa Efek Indonesi (BEI). 

3. Untuk mengetahui pengaruh Total Assets Tornover (TATO) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

bursa Efek Indonesia (BEI). 



 

 
 

10 

4. Untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio (PER) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

bursa Efek Indonesia (BEI). 

5. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

bursa Efek Indonesia (BEI). 

6. Untuk mengetahui pengaruh Price Book Value (PBV)berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

bursa Efek Indonesia (BEI). 

7. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE), Debt To Equity 

Ratio (DER),Total Aset Turnover (TATO), Price Earning Ratio (PER), 

Earning Per Share (EPS), dan Price Book Value (PBV) secara simultan 

Berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Pada Perusahaan LQ45 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(BEI). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah : 

a. Bagi perusahaan  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembayaran dividen. Dan dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi tentang usaha atau cara ditempuh bila 

perusahaan perbankan mengalami kesulitan keuangan dan tingkat 



 

 
 

11 

kesulitan keuangan yang akan mampu untuk dicarikan solusi sehingga 

perusahaan tidak sampai mengalami kebangkrutan. 

b. Bagi Penulis 

Hasil penelitan ini diharapkan bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami pengaruh Return On 

Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover 

(TATO), Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Dan Price 

Book Value (PBV)TerhadapHargaSahamPada Perusahaan LQ45 Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia(BEI). 

c. Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan 

informasi dan pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi di pasar modal, sehingga resiko mampu diperkecil serta 

kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dalam pembelian saham di 

pasar modal.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara 

berurutan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini, menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan 

masalah yang merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang 

memerlukan jawaban penelitian sedangkan tujuan penelitian berisi 
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tentang hal yang ingin dilakukan serta manfaat penelitian merupakan 

suatu hal yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian dan 

sistematika penulisan mencakup uraian singkat pembahasan materi 

tiap bab. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini diawali dengan landasan teori, kerangka pemikiran, 

pandangan islam, tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.  

BAB III:METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini, menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

lokasi dan waktu penelitian, populasi dan penentuan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum perusahaan yang 

terpilih menjadi sampel penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini, menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

terdiri dari gambaran umum hasil penelitian, analisis data seperti uji 

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

  Pada bab ini, menguraikan tentang penutup terdiri dari kesimpulan 

atas hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


