
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1997 Perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan akibat 

krisis ekonomi. Sektor yang paling terkena imbasnya adalah sektor perbankan, 

dimana pada saat itu banyak bank umum swasta nasional yang dilikuidasi oleh 

pemerintah (Dendawijaya, 2003:195). Memasuki tahun 2000, seiring dengan 

membaiknya stabilitas politik Indonesia perekonomian Indonesia juga ikut 

membaik. Akan tetapi, perjalanan ekonomi Indonesia pada bulan November 2008 

mengalami gangguan sebagai akibat bursa dan pasar keuangan secara global telah 

mengalami tekanan yang sangat berat, akibat kerugian yang terjadi di pasar 

perumahan (subprime mortgage) yang berimbas ke sektor keuangan Amerika 

Serikat. Lembaga – lembaga keuangan raksasa mulai bertumbangan akibat nilai 

investasi mereka jeblok. Kondisi bursa saham juga sangat memprihatinkan yang 

ditunjukan dengan turunnya indeks Dow Jones kepada posisi yang sangat rendah 

(paling rendah dalam 2 dekade terakhir). (www.google.com. Desember 20, 2008). 

Setiawan, pengamat saham dari PT Valbury Asia Securities, Kamis 4 Juli 

2013, mengatakan bahwa fenomena fluktuasi indeks yang cepat naik dan turun itu 

terjadi karena mengikuti perkembangan ekonomi global yang belum stabil. 

Kondisi itu, menurut dia, diawali dengan rencana pengurangan stimulus ekonomi 

di Amerika Serikat yang berdampak pada proyeksi pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. 

(www.bisnis.news.viva.co.id). 
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Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Wirjawan 

mengatakan, investasi pada kuartal I 2010 mampu tumbuh 10 hingga 15 persen. 

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dipandang positif bagi kalangan 

investor. Dalam hal ini terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa 

mencapai 4,5 persen pada tahun 2009, meski ditengah keterpurukan ekonomi 

dunia. Hal ini merupakan nilai tambah bagi negara kita. Kita optimistis investasi 

tumbuh diatas 10 persen, yakni 10 hingga 15 persen. Mereka meyakini iklim 

(investasi) dinegara kita nyaman. (www.businessreview.co.id). 

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, seorang manajer keuangan 

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengambilan keputusan untuk 

mencapai tujuan bersama yaitu memaksimalkan kemakmuran para pemegang 

saham melalui nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan 

. bahwa semakin tinggi pula kesejahteraan para pemiliknya. Memaksimumkan 

nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai pasar melalui harga sahamnya 

yang merupakan pengaruh dari seluruh keputusan keuangan yang di ambil oleh 

perusahaan (Keown et al, 2005).  

Pasar modal merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan surat 

berharga jangka panjang baik dalam bentuk utang (obligasi) maupun modal 

sendiri (saham). Pasar modal di Indonesia adalah BEI merupakan alternatif yang 

masih sangat diperlukan dalam menyediakan investasi. Namun biasa dikatakan 

juga seperti pasar tradisional dimana ada penjual, pembeli, dan juga tawar - 

menawar barang (Darmadji dan Fakhruddin, 2012). 

 

http://www.businessreview.co.id/


3 
 

 
 

Investasi adalah suatu komitmen penetapan dana pada satu atau beberapa 

obyek investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan 

datang. Dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang diinvestasikan 

adalah hasil dan risiko. Dua unsur ini selalu mempunyai hubungan timbal balik 

yang sebanding. Umumnya semakin tinggi risiko, semakin besar hasil yang 

diperoleh dan semakin kecil risiko semakin kecil pula hasil yang akan diperoleh. 

Kinerja perusahaan akan menentukan tinggi rendahnya harga saham di pasar 

modal. Namun pada kenyataannya, beberapa  investor belum memahami 

hubungan antara kinerja keuangan dengan harga saham. Investor yang rasional 

pada saat akan melakukan investasi biasanya akan melakukan analisis terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Artinya, investor akan melihat 

bagaimana kinerja perusahaan tersebut, harga pasar saham dapat memberikan 

penilaian yang obyektif  mengenai nilai investasi pada perusahaan oleh karena itu 

harga saham merupakan harapan bagi investor (Nurmalasari, 2007). 

Harga saham merupakan indikator adanya keberhasilan manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami 

kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa perusahaan berhasil 

dalam mengelola usahanya. Kepercayaan investor atau calon investor sangat 

bermanfaat bagi emiten, karena semakin banyak orang yang percaya terhadap 

emiten maka keinginan untuk berinvestasi pada emiten tersebut semakin kuat. 

Menurut teori, semakin banyak permintaan terhadap saham suatu emiten maka 

akan menaikkan harga saham emiten tersebut. Jika harga saham yang tinggi dapat 

dipertahankan maka kepercayaan investor atau calon investor terhadap emiten 

 



4 
 

 
 

juga semakin tinggi, dan hal ini menaikkan nilai emiten. Sebaliknya, jika harga 

saham selalu mengalami penurunan terus -menerus berarti akan menurunkan nilai 

emiten di mata investor atau calon investor.  

Pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual-beli saham disebut Bursa, 

dimana didalamnya juga melibatkan para broker yang menjadi perantara antara 

penjual dengan pembeli. Disebut sebagai bursa karena dinisbatkan kepada sebuah 

hotel di Belgia dimana kalangan konglomerat dan para broker berkumpul untuk 

melakukan operasi kerja mereka. Atau dinisbatkan kepada seorang lelaki Belgia 

bernama Deer Bursiah, yang memiliki sebuah istana tempat berkumpulnya kaum 

konglomerat dan para broker untuk tujuan yang sama. 

Indeks LQ45 adalah perhitungan dari 45 saham, yang diseleksi melalui 

beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-

saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Indeks LQ 45 berisi 45 

saham yang disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan 

Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan 

selalu berubah. Sebagai pelengkap IHSG dan khususnya untuk menyediakan 

sarana yang obyektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, 

investor dan pemerhati pasar modal lainnya dalam memonitor pergerakan harga 

dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Indeks LQ45 diluncurkan pada 

bulan Februari 1997. Akan tetapi untuk mendapatkan data historikal yang cukup 

panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 13 Juli 1994, dengan nilai 

indeks sebesar 100. Saham-saham yang termasuk didalam LQ 45 terus dipantau 

dan setiap enam bulan akan diadakan review (awal Februari, dan Agustus). 
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Apabila ada saham yang sudah tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan 

saham lain yang memenuhi syarat. Pemilihan saham - saham LQ 45 harus wajar, 

oleh karena itu BEI mempunyai komite penasehat yang terdiri dari para ahli di 

BAPEPAM. 

Dari hasil pemikiran tersebut, maka di dalam penelitian ini saya mengambil 

tema penelitian dengan judul : PENGARUH TINGKAT PROFITABILITAS 

DAN LEVERAGE  TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM DI BEI. 

B. Rumusan masalah 

1. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap perubahan harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar di perusahaan LQ-45 diBEI? 

2. Apakah rasio leverage berpengaruh positif terhadap perubahan harga saham 

pada perusahaan yang terdaftar di perusahaan LQ-45 di BEI? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh dari rasio profitabilitas dan leverage terhadap 

perubahan harga saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ-45 di BEI. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, secara teori diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap perubahan harga 

saham. Yang dimana profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba. Jadi, Profitabilitas adalah untuk menunjukan tingkat keuntungan yang akan 

diterima oleh investor. Leverage adalah mengukur perbandingan hutang 

perusahaan dengan modal perusahaan. Jadi, leverage adalah untuk menunjukan 

resiko yang akan diambil oleh investor. 

 




