
1 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perusahaan swasta yang 

menyediakan jasa fasilitas perdagangan sekuritas. Undang-Undang Pasar Modal 

Nomor 8 Tahun 1995 mengartikan yang lebih spesifik mengenai pasar modal, 

yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Pasar modal merupakan salah satu tempat untuk berinvestasi dalam jangka 

panjang. Salah satu saham yang diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia adalah 

saham yang tergabung dalam Indeks Liquid45 (LQ45). Saham yang tergabung 

dalam LQ45 merupakan saham pilihan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, 

yaitu saham yang memenuhi ranking tinggi pada total transaksi, nilai transaksi, 

dan frekuensi transaksi. 

Saham yang tergabung dalam LQ45 tidak bersifat tetap, setiap 6 bulan 

sekali dilakukan review pergerakan ranking saham dan untuk menjamin kevalidan 

pemilihan saham, sehingga jika ada saham yang tidak memenuhi kriteria tidak 

akan masuk dalam indeks LQ45 dan digantikan dengan saham yang lain yang 

memenuhi kriteria. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi 

para investor dalam melakukan investasi. 
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Jika faktor internal dan faktor eksternal dalam kondisi bagus, maka para 

investor akan tertarik untuk menanamkan modal sahamnya. Sehingga permintaan 

akan saham bertambah yang mengakibatkan harga saham naik (sesuai dengan 

hukum permintaan jika permintaan akan barang bertambah maka harga barang 

tersebut secara otomatis akan naik). 

Saham-saham yang tergabung dalam Indeks LQ45 didasari oleh beberapa 

pertimbangan, yang pertama saham tersebut harus memiliki tingkat liquiditas 

yang tinggi, kedua saham tersebut selama periode penelitian selalu membagikan 

deviden kepada investor dan diasumsikan sebagai saham-saham yang selalu dicari 

oleh para pelaku pasar modal khususnya para investor. 

Saham-saham yang masuk dalam perhitungan LQ45 merupakan cerminan 

pergerakan saham yang aktif diperdagangkan dan juga mempengaruhi keadaan 

pasar, terdiri dari saham dengan likuiditas dan kapabilitas pasar yang tinggi 

dengan prospek pertumbuhan serta kondisi keuangan yang cukup baik. Dan juga 

BEI terus memantau perkembangan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45. 

Pada tahun 2012 Indeks LQ45 pada posisi 87,8 kemudian pada tahun 2014 pada 

posisi 170,6. Kenaikan atau return saham pada kurun waktu satu tahun sebesar 

72,8 poin atau sebesar 82,9%. Saham pada kelompok Indeks LQ45 tergolong 

saham yang bagus, akan tetapi dalam berinvestasi tidak hanya memiliki kriteria 

yang bagus tetapi juga benar. 

Investasi dikatakan bagus dan benar ketika pasar berada pada kondisi yang 

baik. Untuk melihat kondisi pasar dalam keadaan baik atau tidak maka dilakukan 

dua pendekatan yang pertama pendekatan teknikal (analisis teknikal) dan 
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pendekatan fundamental (analisis fundamental). Analisis teknikal adalah sebuah 

analisa tentang pergerakan harga saham yang didasari pada pergerakan harga 

saham itu sendiri di masa lampau. Analisis fundamental merupakan analisa yang 

dilakukan untuk melakukan penilaian atas sebuah saham dengan menggunakan 

analisa meliputi: analisa ekonomi dan pasar modal, analisa industri, dan analisa 

perusahaan. 

Menurut David M.Cutter, James M. Poterba etc. Faktor yang 

mempengaruhi pergerakan saham dibagi dalam dua aspek yaitu aspek performa 

ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi meliputi aktifitas makroekonomi 

yaitu: tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dsb. Sedangkan faktor 

non ekonomi : kondisi politik, dan sebagainya. Harga saham yang sangat 

fluktuatif membuat pasar modal tinggi akan resiko. Ada beberapa faktor yang 

membuat harga saham naik dan turun secara signifikan. Dalam penelitian ini 

variable yang akan digunakan adalah deviden, ROA, nilai tukar, BI rate, inflasi, 

dan harga saham tahun sebelumnya (t-1). Sementara data yang digunakan adalah 

LQ45 (likuid 45). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba dan menganalisis 

perubahan kondisi makroekonomi dan faktor internal perusahaan terhadap indeks 

harga saham LQ45 dengan judul “Analisis Pergerakan Indeks Harga Saham 

LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana 
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pergerakan perubahan Deviden, ROA, Nilai Tukar, BI Rate, Inflasi dan Harga 

Saham Tahun Sebelumnya (t-1) terhadap fluktuasi indeks harga saham LQ45 

di BEI tahun 2010-2013. 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak menyimpang dan keluar 

dari topik yang telah ditentukan maka penelitian ini hanya membahas tentang 

faktor-faktor fluktuasi indeks harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010-2013, yang dipengaruhi oleh Deviden, ROA, Nilai Tukar, BI 

Rate, Inflasi, dan Harga Saham Tahun Sebelumnya (t-1) serta perusahaan 

dalam LQ45 berbagai sektor yaitu perusahaan yang selalu membagikan 

deviden dan tetap tergabung dalam LQ45 tahun 2010-2013. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan dan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisa sejauh mana pergerakan dari deviden, return on asset, nilai 

tukar, BI rate, inflasi, dan Harga Saham Tahun Sebelumnya (t-1) terhadap 

fluktuasi indeks harga saham LQ45 di bursa efek indonesia pada tahun 

2010-2013. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat sebagai pedoman serta 

sebagai acuan untuk perbandingan dan perkembangan penelitiian 

selanjutnya dengan menambah variabelnya sebagai perbedaan. 

b. Bagi investor, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi 

pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian saham di Bursa 

Efek Indonesia. 

c. Bagi emiten, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja 

keuangannya. 

 


