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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini salah satu indikator keberhasilan suatu negara 

dalam pembangunan adalah bergairahnya sektor usaha. Kemajuan pada sektor 

usaha dengan sendirinya memerlukan dana investasi yang cukup besar dalam 

rangka melakukan pengembangan-pengembangan usaha. Berkembangnya 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi saat ini menyebabkan perusahaan-

perusahaan giat mencari sumber pembiayaan yang dapat menyediakan dana 

dengan jumlah yang lebih besar untuk memperluas kegiatan atau keperluan 

usahanya dan keperluan lainnya yaitu dengan cara menerbitkan kepemilikan 

sekuritas atau saham dengan menjualnya pada masyarakat umum melalui pasar 

modal (Rianisari, 2018).  

UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public 

yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Instrumen keuangan yang di perdagangkan di pasar modal 

merupakan instrument jangka panjang (lebih dari satu tahun), yaitu : saham, 

obligasi, reksadana, dan berbagai instrument derivative seperti option, futures, 

waran, right, dan lain-lain (Iswi Hariyani, 2010:8). 

Bagi investor, pasar modal merupakan tempat untuk menyalurkan dananya 

dalam bentuk berupa saham. Investasi saham mempunyai daya tarik bagi investor 
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karena dengan investasi berupa saham investor mempunyai harapan untuk 

memperoleh keuntungan berupa capital gain ataupun dividen saham yang tinggi.  

Capital gain merupakan selisih lebih yang diperoleh dari harga saham pada saat 

menjual dan membeli saham. Sedangkan dividend merupakan pembagian laba 

perusahaan kepada para pemegang saham yang besarnya sebanding dengan 

jumlah lembar saham yang dimiliki. Pasar modal dapat digunakan oleh investor 

untuk memperoleh tingkat penghasilan yang tinggi dan juga memiliki risiko yang 

tinggi terhadap investasi tersebut. Sedangkan bagi perusahaan yang go public, 

pasar modal merupakan tempat untuk memperoleh tambahan dana untuk kegiatan 

operasional perusahaan agar kelangsungan hidup perusahaan dapat bertahan dan 

agar dapat mampu bersaing dengan perusahaan lain (Priatinah, 2012). 

Perkembangan pasar modal merupakan salah satu indikator yang terus  

dipantau. Seperti harga saham, frekuensi perdagangan saham, volume 

perdagangan saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan beberapa indeks 

lainnya. Dari aktivitas pasar modal, harga saham merupakan faktor yang sangat 

penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi karena 

harga saham menunjukan prestasi emiten. Pergerakan harga saham searah dengan 

kinerja perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai prestasi yang semakin baik 

maka keuntungan yang dihasilkan dari operasi semakin besar. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat diperhatikan  harga sahamnya. 

Harga yang terlalu rendah sering diartikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik.  

Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran 
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saham yang bersangkutan di pasar modal (Nunky, 2013). Harga suatu saham akan 

cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran. Adapun data mengenai 

fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk periode tahun 2014-2017 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Fluktuasi IHSG Penutupan Tahun 2014-2017 

NO. TAHUN IHSG % NAIK/TURUN 

1. 2013 4.274.177   

2. 2014 5.226.947 22,29 

3. 2015 4.593.008 -12,13 

4. 2016 5.296.711 15,32 

5. 2017 6.355.654 19,99 

Sumber : IDX (Data Olahan Desember 2018) 

Berdasarkan data diatas, data menunjukkan bahwa IHSG penutupan pada 

tahun 2014 sebesar Rp5.226.947 atau mengalami kenaikan sebesar 22,29% 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup signifikan terjadi 

pada tahun 2015 dengan harga Rp4.593.008 atau menurun sebesar 12,13%. Pada 

tahun 2016, IHSG penutupan kembali mengalami kenaikan sebesar 15,32% yaitu 

pada harga Rp5.296.711. Selanjutnya, pada tahun 2017 terdapat kenaikan yang 

tipis terhadap IHSG penutupan dari tahun sebelumnya sebesar 19,99% atau 

sebesar Rp6.355.654. 

Penurunan IHSG pada tahun 2015 mencerminkan perekonomian Indonesia 

yang juga melemah. Di tahun tersebut IHSG mendapatkan tekanan, baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri. Tekanan dalam negeri misalnya dari tidak 

harmonisnya pemerintah dengan DPR, kurang mulusnya penyerapan anggaran, 
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rendahnya penerimaan pajak, melemahnya rupiah, dan melambatnya ekonomi. 

Sementara itu, faktor eksternal ditunjukkan melalui turunnya harganya komoditas, 

kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika (The Fed), melambatnya 

ekonomi dunia terutama China, dan keluarnya dana asing 

(http://www.juruscuan.com). 

Pemahaman mengenai harga saham dan factor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan terhadap harga saham sangat penting dilakukan. Karena dapat 

memberikan informasi bagi investor maupun calon investor dalam melakukan 

investasi. Investor membutuhkan suatu informasi yang berupa analisis tentang 

surat berharga (saham) yang akan dibeli dengan alat ukur kinerja keuangan 

perusahaan. Melalui informasi tersebut, investor ataupun calon investor dapat 

mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi serta memprediksi prospek 

perusahaan di masa mendatang. 

Untuk meminimalisir risiko dan menghasilkan return yang diharapkan, 

investor dapat melakukan analisis terhadap saham yang akan dipilih. Secara garis 

besar, terdapat dua jenis analisis yang dapat digunakan dalam investasi di pasar 

modal, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal (Pranowo, 2003:68). 

Analisis fundamental didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh 

emiten maupun administrator bursa efek. Analisis fundamental adalah metode 

analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini 

menitikberatkan pada rasio keuangan dan kejadian-kejadian yang secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisis ini 

dimulai dari siklus perusahaan secara umum, selanjutnya kesektor industrinya, 

http://www.juruscuan.com/
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akhirnya dilakukan evaluasi terhadap harga saham yang diterbitkan. Analisis 

teknikal didasarkan pada data (perubahan) harga saham di masa lalu sebagai 

upaya untuk memperkirakan harga saham di masa mendatang (Riyanti, 2018). 

Berikut fluktuasi harga saham penutupan per emiten indeks LQ-45 periode 2014-

2015. 

Tabel 1.2 

Fluktuasi Harga Saham Penutupan Per Emiten Indeks LQ-45 Per 2014-2017 

KODE TAHUN ROA % CR % DER (x) 

HARGA 

SAHAM % 

GGRM 

2013    42.000  

2014 9,27 162,02 0,75 60.700 44,52 

2015 10,16 177,04 0,67 55.000 -9,39 

2016 10,60 193,79 0,59 63.900 16,18 

2017 11,62 193,55 0,58 83.800 31,14 

UNVR 

2013    26.000  

2014 40,19 71,50 2,11 32.300 24,23 

2015 37,20 65,40 2,26 37.000 14,55 

2016 38,16 60,60 2,56 38.800 4,86 

2017 37,05 63,40 2,65 55.900 44,07 

ASII 

2013    6.800  

2014 9,37 132,26 0,96 7.425 9,19 

2015 6,36 137,93 0,94 6.000 -19,19 

2016 6,99 123,94 0,87 8.275 37,92 

2017 7,84 122,26 0,89 8.300 0,30 

INDF 
2013    6.600  

2014 5,99 180,74 1,08 6.750 2,27 
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2015 4,04 170,53 1,13 5.175 -23,33 

2016 6,41 150,81 0,87 7.925 53,14 

2017 5,85 150,27 0,88 7.625 -3,79 

LSIP 

2013    1.930  

2014 10,59 249,11 0,20 1.890 -2,07 

2015 7,04 222,10 0,21 1.320 -30,16 

2016 6,27 245,91 0,24 1.740 31,82 

2017 7,83 520,93 0,20 1.420 -18,39 

Sumber : IDX (Data Olahan Desember 2018) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profit) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Dalam penelitian 

ini profitabilitas diukur menggunakan rasio ROA. Berdasarkan data diatas, data 

menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Perusahaan GGRM mengalami kenaikan 

rasio ROA pada nilai 10,16% atau sebesar 0,89% dibanding dengan tahun 

sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan 

GGRM mengalami kinerja yang baik. Secara teoritis, jika terjadi pelemahan 

ekonomi maka rasio ROA turut mengalami penurunan seperti yang terjadi pada 

perusahaan UNVR, ASII, INDF, dan LSIP. 

Likuiditas merupakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan 

likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan 

relative terhadap utang lancarnya (Mamduh dan Abdul Halim, 2009:74). Dalam 

penelitian ini likuiditas dihitung menggunakan rasio lancar. Rasio Lancar (current 

ratio) merupakan kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Berdasarkan data diatas, CR pada perusahaan GGRM mengalami 

kenaikan rasio. Yang semula 162,02% pada tahun 2014 menjadi 177,04% pada 
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tahun 2015. Sementara ASII pada tahun 2014 berada pada posisi 132,26% 

menjadi 137,93% di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan 

likuiditas perusahaan. 

Rasio Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Dalam penelitian ini 

leverage dihitung menggunakan rasio DER. Debt to Equity (DER). Rasio DER 

pada perusahaan GGRM mengalami penurunan rasio pada nilai 0,67x di tahun 

2015 yang semula sebesar 0,75x di tahun 2014. Serta perusahaan ASII sebesar 

0,94x di tahun 2015 yang semula sebesar 0,96x di tahun 2016. DER dibawah 

1.00, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari 

modal (ekuitas) yang dimilikinya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah 

rasio akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjangnya.  

Dengan adanya fenomena bahwa pada tahun 2015 terjadi adanya 

pelemahan perekonomian Indonesia serta berbagai tekanan baik dalam negeri 

maupun luar negeri, namun harga saham pada tahun 2015 di setiap emiten tidak 

semuanya mengalami penurunan harga. Seperti pada perusahaan UNVR yang 

mengalami kenaikan sebesar 14,55% pada nilai Rp37.000 yang semula berada 

pada angka Rp32.300. Sementara beberapa perusahaan yang responsive terhadap 

pelemahan ekonomi dan mengalami penurunan harga saham terjadi pada 

perusahaan GGRM pada posisi Rp55.000 yang semula Rp60.700, ASII pada 

posisi Rp6.000, INDF yang semula Rp6.750 menjadi Rp5.175, dan LSIP pada 
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posisi Rp1.320. Secara umum, harga saham penutupan dari tahun ke tahun 

menunjukkan adanya kenaikan tren terkecuali pada tahun 2015, hanya saja faktor-

faktor yang mempengaruhinya seperti ROA, CR, dan DER menunjukkan hasil 

yang fluktuatif.  

Harga saham masa lalu merupakan harga saham periode sebelumnya. 

Harga saham masa lalu dapat mempengaruhi harga saham sekarang karena 

mengikuti pola tertentu dan berulang sehingga berpengaruh secara psikologis 

terhadap investor dalam melakukan transaksi perdagangan (Abdillah (2011:4) 

dalam Abidin (2016)).  

Volume perdagangan saham merupakan banyaknya lembar saham yang 

diperdagangkan baik penjualan maupun pembelian saham dalam satu hari 

perdagangan. Perubahan volume perdagangan saham di pasar modal menunjukkan 

aktivitas perdagangan saham di bursa dan mencerminkan keputusan investasi 

investor (Fitriyani, 2016). 

Dividend Per Share (DPS) merupakan pembagian laba yang dibagikan 

kepada semua pemegang saham secara proporsional sesuai dengan jumlah lembar 

saham yang dimilikinya, besarnya Dividend Per Share yang dibagikan maka 

investor akan lebih berminat terhadap saham yang dikeluarkan perusahaan 

sehingga perusahaan akan menaikkan harga saham yang dikeluarkannya 

(Noviasari, 2013). 

Internet Financial Reporting (IFR) adalah pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang disajikan dalam website 

perusahaan. Penggunaan internet menyebabkan pelaporan keuangan menjadi lebih 
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cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun dan dimana 

pun (Pamungkas, 2013). 

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham pada 

perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ-45 yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia. 

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham di Bursa Efek Indonesia telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, antara lain Pamungkas (2013), meneliti yang berjudul faktor-faktor 

yang mempengaruhi IFR (Internet  Financial Reporting) dan pengaruhnya  

terhadap harga saham pada Indeks  LQ-45 yang terdaftar di BEI. Dari hasil 

penelitian tersebut, menghasilkan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan 

leverage berpengaruh terhadap harga saham secara langsung.  

Abidin (2016), meneliti tentang pengaruh faktor-faktor teknikal terhadap 

harga saham (studi pada harga saham IDX 30 di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2012-2015). Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa volume bid 

ask secara parsial tidak berpengaruh terhadap harga saham, harga saham masa lalu 

secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham, dan volume 

perdagangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap harga saham.  

Amanah (2014), Nunky (2013), Zaki (2017), Rianisari (2018), Cahyani 

(2017), Putranto (2018), dan Patriatinah (2012) meneliti tentang pengaruh kinerja 

keuangan atau analisis fundamental terhadap harga saham. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muksal (2016), Andini (2018), Samsuar (2017), 
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Ivan (2018), dan Andreani (2014) yang melakukan penelitian tentang analisis 

tekhnikal terhadap harga saham perusahaan. Dari beberapa penelitian yang telah 

dilakukan tersebut, belum menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Pamungkas (2013), dimana perbedaannya terletak pada saran yang diberikan 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu penggunaan periode amatan yang lebih lama 

dari penelitian sebelumnya sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya sebesar satu 

tahun saja tetapi empat tahun, yaitu pada periode tahun 2014 sampai dengan 2017, 

adanya penambahan variable Dividend Per Shared (DPS), harga saham masa lalu, 

dan volume perdagangan saham guna mengetahui pengaruhnya terhadap harga 

saham, serta adanya penyerdahanaan model penelitian. 

Pada penelitian ini objek penelitian dilakukan pada perusahaan yang 

termasuk dalam kategori Indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI periode 2014–2017. 

Peneliti tertarik untuk meneliti pada perusahaan yang termasuk dalam kategori 

Indeks LQ-45 karena Indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan mengacu 

pada likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar, dan setiap 6 bulan terdapat 

saham-saham baru yang masuk ke dalam Indeks LQ-45 tersebut (Ali Arifin, 

2007:110). Sehingga dalam Indeks LQ-45 ini, merupakan 45 perusahaan yang 

memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh 

fundamental perusahaan yang baik (www.idx.co.id). Berdasarkan uraian diatas 

maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang:  
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“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Harga Saham Masa Lalu, 

Volume Perdagangan Saham, Dividend Per Shared (DPS),  Dan Internet 

Financial Reporting (IFR) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Indeks LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2017)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada Perusahaan Indeks  LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 

pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham 

pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah harga saham masa lalu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah volume perdagangan saham berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah Dividend Per Shared (DPS) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 
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7. Apakah Internet Financial Reporting (IFR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

8. Apakah profitabilitas, likuiditas, leverage, harga saham masa lalu, volume 

perdagangan saham, Dividend Per Shared, dan Internet Financial 

Reporting (IFR) berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham 

pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2014-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap harga 

saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap harga saham 

pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh leverage terhadap harga saham 

pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga saham masa lalu terhadap 

harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh volume perdagangan saham 

terhadap harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 
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6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dividend Per Shared (DPS) 

terhadap harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Internet Financial Reporting 

terhadap harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, 

harga saham masa lalu, volume perdagangan saham, Dividend Per Shared, 

dan Internet Financial Reporting (IFR) secara bersama-sama terhadap 

harga saham pada Perusahaan Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi 

tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, tren pergerakan harga 

saham, Dividend Per Shared (DPS), dan Internet Financial Reporting 

(IFR) terhadap harga saham perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan masukan dalam membuat kebijakan yang bersifat 

fundamental maupun tekhnikal, sehingga dapat menarik perhatian para 

investor serta sebagai pedoman untuk mengantisipasi faktor lain yang 

nantinya berpengaruh terhadap harga saham. 

b. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan membantu para 

investor dalam memprediksi harga saham yang mengalami perubahan 

secara fluktuaktif serta dapat memberikan pengetahuan dan sarana 

informasi dalam pengambilan keputusan investasi dengan 

mempertimbangkan faktor mana saja yang mempengaruhi harga 

saham. 

c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

literature yang membantu  di dalam  perkembangan  ilmu  akademis  

dan  dapat digunakan  sebagai referensi rekomendasi penelitian yang 

dilakukan di Indonesia di  masa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah sebagai landasan pe mikiran secara 

garis besar, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini sebagai 

dasar dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, kajian 

keislaman yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, 

mencakup desain penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional 

variable, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Bab ini mencoba menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang ditemukan 

dengan menggunakan uji statistic. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 


