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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era sekarang ini para pemilik modal dapat memilih beberapa alternatif 

untuk menginvestasikan modalnya. Dana yang tersedia dapat disimpan dalam bentuk 

berbagai jenis tabungan di bank, digunakan untuk modal usaha sendiri maupun 

diinvestasikan di pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia yang sangat 

pesat merupakan indikator bahwa pasar modal merupakan alternatif sumber dana 

disamping perbankan, selain itu dengan berkembangnya pasar modal juga 

menunjukkan bahwa kepercayaan pemodal akan investasi di pasar modal Indonesia 

cukup baik (Subalno, 2009).  

Pengambilan keputusan investasi memerlukan pertimbangan dan analisis yang 

mendalam untuk menjamin keamanan dana yang diinvestasikan serta keuntungan 

yang diharapkan (Hin, 2008:1). Calon investor harus mengetahui keadaan dan 

prospek perusahaan yang menjual surat berharganya. Hal ini dapat diperoleh dengan 

melakukan analisis fundamental.  

Berdasarkan pendapat Husnan (2009:307) tentang analisis fundamental, 

investor melakukan penilaian terhadap manfaat yang diharapkan baik dalam bentuk 

deviden maupun laba serta menilai resiko investasi yang akan mempengaruhi tingkat 

keuntungan yang layak dengan melakukan analisa terhadap kondisi ekonomi dan 

pasar, industri, serta kondisi spesifik perusahaan. 
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Investor dapat memilih perusahaan yang layak untuk dijadikan alternatif 

investasi, memilih saham perusahaan yang harga pasarnya lebih rendah dari nilai 

intrinsik sehingga layak dibeli, dan memilih saham perusahaan yang harga pasarnya 

lebih tinggi dari nilai intrinsik sehingga menguntungkan untuk dijual. Sebelum 

memilih perusahaan untuk dijadikan alternatif investasi, investor harus cermat dalam 

memilih perusahaan sebab belum tentu semua saham dari perusahaan yang tergolong 

sebagai perusahaan besar selalu merupakan alternatif investasi yang baik. Untuk 

mengetahui saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi, maka investor 

harus melakukan analisis terhadap perusahaan terlebih dahulu (Tandelilin, 2010:363).  

Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk mengetahui prospek dari 

suatu industri. Menurut Husnan (2005:307) analisis fundamental mencoba 

memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan: (a) mengestimasi 

nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 

datang, dan (b) menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. Analisa fundamental meliputi analisa ekonomi, industri dan 

perusahaan. Dalam melakukan analisis perusahaan, investor mendasarkan kerangka 

pikirnya pada price earning ratio (PER). Ada tiga alasan yang mendasari penggunaan 

komponen tersebut. Pertama, karena pada dasarnya komponen tersebut bisa dipakai 

untuk mengestimasi nilai instrinsik suatu saham. Kedua, deviden yang dibayarkan 

perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning. Ketiga, adanya hubungan antara 

perubahan earning dengan perubahan harga saham (Tandelilin, 2001:232). 
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Dari sudut pandang investor, salah satu indikator untuk menilai prospek 

perusahaan adalah dengan melihat pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator 

ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan 

dilakukan investor mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang 

disyaratkan investor (Tandelilin, 2001:240). Untuk itu digunakan rasio profitabilitas 

yaitu return of investment (ROI), karena ROI merupakan cakupan dari return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE). 

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 

perusahaan yang sangatlah dipengaruhi oleh kekuatan itu sendiri, harga saham 

sifatnya berubah-ubah dan berfluktuasi setiap saat dan selalu mengalami pasang surut 

tergantung oleh banyaknya penawaran dan permintaan atas saham tersebut serta 

beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Namun, pada prinsipnya semakin baik 

prestasi perusahaan dan menghasilkan suatu keuntungan, maka akan meningkatkan 

permintaan saham perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan harga saham itu 

sendiri. Contohnya kondisi perusahaan sangat berpengaruh terhadap harga dan 

volume perdagangan saham, jika perusahaan tersebut mengalami peningkatan, maka 

secara otomatis harga dan volume perdagangan saham meningkat, selain itu harga 

saham juga dipengaruhi oleh tingkat dividen, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga 

(Sedyati, 2010). 

ROA/ROI digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan jumlah aset yang dimiliki, hal ini 

akan dapat menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham. Kinerja keuangan 
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perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang digunakan akan 

berdampak pada pemegang saham perusahaan (Ratnasari, 2003). 

     Fokus perhitungan PER adalah laba bersih yang telah dihasilkan perusahaan, 

maka dengan mengetahui PER sebuah emiten, kita bisa mengetahui apakah harga 

sebuah saham tergolong wajar atau tidak secara real dan bukannya secara future alias 

perkiraan. 

     Volume perdagangan saham juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain 

faktor saham itu sendiri, juga faktor jumlah saham. Semakin besar jumlah saham 

yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, maka volume perdagangan saham semakin 

besar pula. Jumlah saham yang beredar dapat berubah dengan berbagai cara antara 

lain dengan melakukan company listing pembagian saham bonus, pemberian deviden 

saham, konversi dari obligasi konversi, penggunaan hak opsi, waran serta melakukan 

stock split  (Sedyati, 2010). 

     Volume perdagangan dapat mempengaruhi harga saham, karena dengan 

volume perdagangan saham tinggi akan meningkatkan minat investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dengan banyaknya investor yang berminat 

dengan saham tersebut, maka akan mengakibatkan naiknya harga saham dan 

sebaliknya. 

     Salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam memilih suatu 

perusahaan untuk ditanamkan dananya yaitu kinerja atau kesehatan suatu perusahaan. 

Semakin baik suatu kinerja perusahaan semakin tinggi laba usahanya dan semakin 

banyak keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham, juga perusahaan 
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tersebut akan dipercaya masyarakat karena mempunyai reputasi yang baik dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan harga saham. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat 

para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga 

akan terjadi kenaikan harga saham (Setyawan, 2012). 

     Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang hampir 

serupa namun terdapat karakteristik yang mebedakan. Penelitian-penelitian tersebut 

antara lain oleh Rahmawati (2008) menguji tentang pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER), Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), Return On Investment 

(ROI) terhadap harga saham yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 

Jakarta. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda dengan hipotesis uji t dan F-test, yang mana menghasilkan kesimpulan 

bahwa secara serentak variabel DER, EPS, ROE, ROI berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Khusna (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Variabel Fundamental 

Terhadap Harga Saham Pertambangan, dimana hasilnya adalah EPS mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan untuk variabel ROA, ROE, 

PER, dan DPR tidak berpengaruh terhadap harga saham. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linear berganda dengan mempertimbangkan uji normalitas 

dan uji asumsi klasik. 

     Penelitian Subalno (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Fundamental 

dan Kondisi Ekonomi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Otomotif, dengan 

menggunakan regresi berganda dan hipotesis uji t dan F-test, yang mana 



6 
 

menghasilkan ROA, Nilai Tukar, dan Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, sedangkan CR, DER dan TATO pengaruhnya tidak 

signifikan. 

Berdasarkan fenomena yang ada dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Rahmawati (2008), peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang. Untuk itu 

dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan dipergunakan tetap diambil dari 

perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 hanya saja periodenya yang 

berbeda. Alasannya adalah saham-saham perusahaan yang masuk dalam LQ45 

merupakan 45 saham terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan sahamnya yang 

selalu dilakukan penyesuaian setiap enam bulan sekali. Sehingga pengaruh faktor 

fundamental lebih mudah diidentifikasi karena frekuensi naik turunnya harga saham 

lebih cepat. 

    Dari hasil penelitian-penelitian di atas, maka penelitian ini akan menguji lebih 

dalam tentang “Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan dan Volume 

Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham pada Indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013”.  

 

B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian 

adalah sebagai berikut :  

1. Apakah faktor fundamental perusahaan dan volume perdagangan saham 

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham indeks LQ45 ? 
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2. Apakah faktor fundamental perusahaan dan volume perdagangan saham 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham dalam indeks 

LQ45? 

 

C. Batasan Masalah 

  Agar penelitian ini terarah pada pokok permasalahan yang akan diteliti dan tidak 

terlalu luas pembahasannya maka peneliti membatasi pokok permasalahannya pada : 

1. Data yang digunakan adalah saham perusahaan yang tergabung dalam indeks 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia ( BEI )  

2. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2013. 

3. Variabel yang digunakan adalah : 

a. Return On Investment (ROI) 

b. Price Earning Ratio (PER) 

c. Volume Perdagangan Saham 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu :  

a. Menganalisis pengaruh faktor fundamental perusahaan (ROI, PER) dan 

volume perdagangan saham secara parsial terhadap harga saham 

perusahaan yang masuk dalam dalam kategori LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia. 
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b. Mengetahui  pengaruh faktor fundamental perusahaan (ROI, PER) dan 

volume perdagangan saham secara simultan terhadap harga saham 

perusahaan yang masuk dalam dalam kategori LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut : 

a. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi para pelaku atau calon investor baik 

individual maupun institusional yang akan melakukan transaksi saham, 

baik menjual, membeli atau menahan saham yang dimiliki berkaitan 

dengan kondisi fundamental perusahaan (yang dilihat dari rasio keuangan) 

dan volume perdagangan saham. 

b. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan informasi 

dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi yang berhubungan 

dengan manajemen keuangan khususnya mengenai harga saham. 

c. Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi harga saham sehingga 
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dapat memotivasi perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja 

perusahaannya terutama pada kinerja keuangannya. 

 


