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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era modernisasi dewasa ini, perkembangan teknologi dan 

informasi semakin cepat. Kondisi ini  menuntut persaingan bisnis menjadi begitu  

ketat. Semakin ketatnya dunia bisnis membuat perusahaan harus terus 

berkembang dan memiliki strategi agar bisa eksis di pasar, salah satu  jalan untuk 

tetap bertahan dan bersaing serta mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis 

yakni dengan terus tumbuh dan masuk ke dalam pasar modal untuk 

mengembangkan dan meningkatkan investasi perusahaan. Pasar modal memiliki 

peran penting dalam mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak yang ingin menanamkan modalnya pada pasar modal. 

Jogiyanto (2008:167) menjelaskan tentang Harga saham merupakan 

suatu harga yang berlaku pada suatu saham yang biasanya ditentukan oleh para 

pelaku yang ada di bursa atau pasar modal pada waktu tertentu. Pentingnya harga 

saham bagi suatu perusahaan merupakan salah satu alasan utama yang mendasari 

para investor untuk membeli saham sebagai bentuk investasinya pada 

perusahaan. Investasi tersebut tentunya sangat diperlukan oleh perusahaan, 

sebab dalam menjalankan usahanya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Cara 

untuk memperoleh dana salah satunya adalah dengan menerbitkan dan menjual 

saham melalui Pasar Modal atau Bursa Efek sebagai perantara 
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Fungsi harga saham bagi suatu perusahaan sebagai tolak ukur kinerja 

investasi  dan  melihat perkembangan ekonomi di pasar modal yang sudah maju 

dan efisien. Pergerakan  harga saham  suatu perusahaan selalu mengalami  

fluktuasi naik atau  turun. Pergerakan pada harga saham inilah yang dapat 

memberikan keuntungan bagi para investor, oleh karena itu para investor sangat 

membutuhkan informasi mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi yang 

didapat bisa berasal dari eksternal maupun internal perusahaan.  

Eksternal perusahaan berhubungan dengan kondisi perekonomian, 

kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, depasito, kurs valuta asing, inflasi, 

gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang 

berpengaruh segnifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek 

suatu Negara.  Faktor makro ini pada dasarnya timbul akibat adanya sistem dari 

suatu Negara yang selalu berubah – ubah setiap saat, sehingga para investor tidak 

bisa memprediksi kapan masalah – masalah tersebut akan terjadi, hal ini menjadi 

salah satu alasan  tidak meneliti faktor makroekonomi.  

Penelitian ini lebih berfokus pada faktor mikroekonomi, karena faktor 

mikroekonomi sendiri merupakan faktor dari internal perusahaan yang 

berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. Pengumuman laporan 

keuangan, seperti peramalan laba, sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir 

tahun fiskal, earning per Share (EPS), Price earnings Ratio (PER), Debt to 

Equity (DER), Return on Equity (ROE).  
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Ekspetasi atau motivasi setiap investor adalah mendapatkan  keuntungan 

dari transaksi investasi yang mereka lakukan. Bermain saham memiliki potensi 

keuntungan dalam dua hal, yaitu pembagian dividen dan kenaikan harga saham 

(capital gain). Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada semua pemegang saham. Biasanya dilakukan satu tahun sekali. Bentuk 

dari dividen itu sendiri, bisa berupa uang tunai ataupun bentuk penambahan 

saham, sedangkan capital gain, didapat berdasarkan selisih harga jual saham 

dengan harga beli, Dimana keuntungan didapat bila harga jual saham lebih tinggi 

dari harga beli saham.  

   Tabel 1.1 Data Perkembangan IHSG BEI dari tahun 2006 - 2016 

Tahun IHSG akhir tahun Perolehan tahunan Akumulasi perolehan 

2006 1813 nilai awal nilai awal 

2007 2745 51.41% 51.41% 

2008 1355 -50.64% -25.26% 

2009 2534 87.01% 39.77% 

2010 3703 46.13% 104.25% 

2011 3821 3.19% 110.76% 

2012 4316 12.95% 138.06% 

2013 4274 -0.97% 135.74% 

2014 5226 22.27% 188.25% 

2015 4593 -12.11% 153.34% 

2016 5296 15.32% 193.36% 

  Sumber: The IDX Statistics book 2010 – 2016, Wikipedia: IHSG 

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) pada perdagangan hari terakhir 2016 ditutup di zona merah. IHSG turun 

0,11% atau 5,85 poin ke level 5.296,71  pada penutupan perdagangan Jumat 

(30/12/2016). Ketidakpastian kenaikan suku bunga the fed, refendum Brexit, 

volatilitas harga komoditas dan juga faktor dalam negeri seperti defisit anggaran 
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pemerintah hingga perlambatan ekonomi terus menjadi rintangan bagi IHSG 

untuk melaju.  

Bila dicermati dalam setahun ini, IHSG bullish alias meningkat 

15,32%, dan merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pasar modal 

Indonesia. Hal ini juga membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) berada di peringkat 

kelima diantara bursa-bursa utama dunia yang mengalami pencapaian gemilang 

di tahun 2016, serta peringkat kedua di kawasan Asia Pasifik. HSG telah 

mengalami penguatan sebesar 193,36%, yang merupakan kenaikan tertinggi 

diantara bursa-bursa utama di dunia. Target ini, diharapkan, pasar modal 

Indonesia dapat menjadi lokomotif perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional (Sindonews.com). 

Harga Saham selalu mengalami perubahan setiap harinya, oleh karena itu 

para investor atau calon investor harus mampu memperhatikan faktor – faktor 

yang mempengaruhi harga saham. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka 

penulis akan menganalisis salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham 

perusahaan LQ45 di BEI yaitu faktor mikroekonomi. Faktor mikroekonomi 

sendiri terdiri atas Earning per Share (EPS), Return on Equity (ROE), Price 

Earnings Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER), Price Book Value (PBV) 

dan Cash Flow per saham.  

LQ45 merupakan suatu forum yang didalamnya berisi perusahaan – 

perusahaan yang saham – sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi 

pasar yang tinggi. Tidak sembarangan perusahaan yang dapat masuk dalam 

kriteria LQ45. Suatu kehormatan bagi perusahaan –perusahaan yang terdaftar di 
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LQ45, karena pelaku pasar modal telah mengakui dan mempercayai bahwa 

tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar perusahaan baik.  

Perusahaan tersebut tetap harus bekerja keras agar dapat 

mempertahankan perusahaannya di BEI. Saham – saham perusahaan tersebut 

akan dipantau setiap enam bulan sekali dan akan diadakan review yang 

berlangsung pada wala februari dan awal juli. Pemilihan saham LQ 45 harus 

wajar, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki komite penasehat 

yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas, dan propfesional di pasar 

modal.  

Dari fenomena hasil penelitian – penelitian sebelumnya pada  perusahaan 

LQ45 dengan objek penelitian yang pada umunya tidak berfokus pada satu sub 

sektor, masih banyak hasil yang tidak konsisten padahal menggunakan variabel 

yang sama.  Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Earning Per Share 

(EPS), Return on Equity (ROE), Price Earnings Ratio (PER) dan Debt to 

Equity (DER) Terhadap Harga Saham LQ 45 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014 -2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka masalah yang bisa 

dirumuskan dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), 

Price Earnings Ratio (PER), Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga 

saham LQ45 di BEI periode 2014 - 2016? 

2.  variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 di BEI periode 2014 -2016? 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan 

pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dari 6 faktor mikroekonomi hanya 

terdapat 4 variabel yang diuji, hal ini karena tidak semua rasio dibutuhkan oleh 

investor. Batasan masalah lainya yaitu  jumlah sampel sebanyak 38 perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2014 -2016 dan Perusahaan – perusahaan  

ini menggunakan satuan rupiah dan  yang memiliki laba.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Equity 

(ROE), Price Earnings Ratio (PER) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap harga saham LQ45 di BEI periode 2014 - 2016  

b. Untuk mengetahui dari variabel EPS, ROE, PER dan DER yang paling 

berpengaruh  terhadap harga saham LQ45 di BEI periode 2014 -2016. 

 



7 

2. Manfaat penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan pada peneliti ini, maka manfaat 

yang diharapkan dari peneliti ini adalah:  

a. Bagi perusahaan :

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan dalam menentukan nilai harga saham 

perusahaan.   

b. Bagi Investor dan calon Investor:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

investor maupun kepada calon investor untuk mempertimbangkan 

sebelum membeli saham perusahaan manufaktur dengan melakukan 

analisis pada faktor fundamental perusahaan.  

c. Bagi peneliti selanjutnya:

Sebagai acuan atau refrensi penelitian selanjutnya untuk 

melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang akan dilakukannya. 


