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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Analisa Ekonomi 

      Indikator ekonomi yang biasa digunakan untuk analisa fundamental 

adalah indikator business cycle.Business cycle adalah kumpulan dari perubahan 

cyclical kekuatan ekonomi makro dalam perekonomian. Kekuatan-kekuatan 

yang sama ini bertanggung jawab akan perubahan fundamental yang 

mempengaruhi saham (Brocato dan Steed, 1998) 

    Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi 

mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.Faktor makro terdiri dari makro 

ekonomi dan makro nonekonomi.Faktor makro ekonomi yang secara langsung 

dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan. Perubahan 

faktor makro ekonomi tidak akan dengan seketika mempengaruhi kinerja 

perusahaan, tetapi secara perlahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, harga 

saham akan terpengaruhi dengan seketika oleh perubahan faktor makro 

ekonomi itu karena investor lebih cepat bereaksi (samsul, 2006).  

  Kemampuan untuk memprediksi makroekonomi bisa menghasilkan 

kinerja investasi yang spektakuler. Namun memprediksi makroekonomi saja 

tidak cukup. Para investor harus dapat memprediksi lebih baik daripada para 

pesaing untuk dapat meraih laba luar biasa (Marcus, 2014) 
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2. Konsep Produk Domestik Bruto (PDB) 

a. Produk Domestik Bruto 

   Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator 

penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatunegara 

dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan.PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam 

periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari 

produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.  

     PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai 

tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.PDB menurut harga 

berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi 

suatu Negara.Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui 

kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor harga.  
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          b. Komponen-komponen PDB 

  Adapun komponen-komponen PDB menurut Mankiw, 2013 antara lain:  

1. Konsumsi 

       Konsumsi adalah pembelanjaan rumah tangga untuk barang 

dan jasa. Konsumsi dibag menjadi tiga subkelompok : barang tidak 

tahan lama, barang tahan lama dan jasa.  

2. Investasi  

       Investasi adalah pembelian barang yang akan digunakan pada 

masa depan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak. 

Investasi adalah jumlah pembelian peralatan modal, persediaan, dan 

bangunan atau struktur . 

   3.  Belanja pemerintah (government purchases)  

          Belanja pemerintah meliputi pengeluaran untuk barang dan 

jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja pemerintah 

mencangkup upah gaji pegawai negeri dan pengeluaran untuk 

pekerjaan umum. 

    4.   Ekspor Neto 

           Sama dengan pembelian barang produksi domestic oleh 

warga asing (ekspor) dikurangi dengan pembelian barang asing oleh 

warga domestik (impor).Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan 

domestik kepada pembeli luar negeri.Jadi dengan menggunakan 

simbol Y untuk PDBY= C+I+G+NX (Manurung,2009).  
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c.  Deflator PDB 

  PDB nominal mencerminkan baik harga dan jasa maupun jumlah 

barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian.Sebaliknya, 

dengan menetapkan harga pada tingkat tahun basis, PDB riil hanya 

mencerminkan jumlah yang diproduihhksi.Dari kedua statistik ini, kita 

dapat menghitung statistik ketiga yang disebut dengan deflator PDB 

yang mencerminkan harga barang dan jasa, namun bukan jumlah yang 

diproduksi. 

3. Faktor Fundamental 

     Faktor fundamental merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kondisi perusahaan (emiten) yang meliputi kondisi manajemen, organisasi, 

sumberdaya manusia dan kondisi keuangan persahaan yang tercermin 

dalam kinerja keuangan perusahaan.Kinerja keuangan ditunjukkan dalam 

laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan neraca, laba rugi, 

dan laporan perubaan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan (PSAK No.1). Nilai fundamental merupakan nilai intrinsic dari 

suatu saham yang dianalisis dengan menggunakan data finansial yaitu data 

yang berasal dari keuangan perusahaan misalnya laba, deviden yang 

dibayar, penjualan, dan lainnya ( Jogiyanto,1998) 

   4.  Laporan Keuangan 

     Menurut Fahmi (2015) laporan keuangan (financial statement) 

suatu perusahaan merupakan gambaran yang menjelaskan tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan. Disinilah bagian yang paling banyak dan 
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paling diteliti investor untuk mengetahui sehat atau tidaknya kondisi suatu 

perusahaan. Jika informasi yang diperoleh dari laporan keuangan 

menggambarkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sudah tidak likuid 

berarti perusahaan sudah menunjukkan kecenderungan kondisi yang tidak 

sehat dan membutuhkan dana untuk membantunya agar dapat mencapai 

likuiditas kembali. 

Fokus utama dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai 

kinerja perusahaan yang tersedia dengan mengukur laba (earning) dan 

komponennya.Bagi investor, kreditur, dan pengguna pelaporan keuangan 

lainnya yang ingin menilai prospek arus kas masuk bersih perusahaan, ini 

menjadi bagian yang penting untuk didiskusikan.Laporan keuangan yang 

hanya menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas pada periode yang 

pendek tidak cukup mampu untuk menunjukkan kesuksesan kinerja suatu 

perusahaan (SFAC No.1 Par 43). Secara umum, dalam memahami laporan 

keuangan sebagai rujukan melihat kinerja kuanagan, para investor 

bertumpu pada tiga laporan yaitu: 

  a.  Neraca (Balance sheet) 

            b. Laporan laba rugi dan saldo laba (income statement and retained  

earnings), dan  

  c. Perubahan posisi keuangan  

  Sebagai pendukung, sebaiknya investor juga melihat berbagai 

sumber lain yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai bahan 

pendukung pengambilan keputusan. Pihak yang paling membutuhkan 
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laporan keuangan adalah investor, sebab investor menjadikan laporan 

keuangan sebagai bagian yang dapat memberinya suatu masukan dalam 

mendorong keputusannya.Melalui data dan informasi yang disajikan 

investor dapat menilai kualitas laporan keuangan tersebut.Selanjutnya, 

laporan ini dapat dijadikan sebagai alat analisis dalam melihat kondisi 

keuangan yang sesungguhnya.Oleh karena itu, laporan keuangan yang 

baik harus memiliki sisi transparansi yang tinggi. 

    5.  Analisa Rasio Keuangan 

Menurut Sukardi (2010) rasio keuangan digunakan untuk 

mengurangi banyaknya informasi relevan pada serangkaian indikator 

keuangan yang terbatas dan untuk meniadakan pengaruh ukuran besarnya 

perusahaan (size company) sehingga perbandingan antar perusahaan pada 

skla yang berbeda dapat dilakukan (Ress, 1995). Barnes (1986) 

mengidentifikasikan aplikasi rasio keuangan menjadi dua yaitu rasio 

keuangan normatif dan rasio keuangan positif. 

  Aplikasi rasio keuangan positif berhubungan dengan estimasi 

hubungan-hubungan empiris seperti prediksi kebangkrutan.Aplikasi rasio 

keuangan normatif dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan 

perusahaan dengan perusahaan yang dijadikan benchmark(biasanya mean 

industri), untuk menentukan kinerjanya. Dalam rasio analisis rasio praktis, 

rasio keuangan perusahaan dibandingkan dengan target industri. Ini berarti 

bahwa target optimal dianggap ada. Deviasi dari norma-norma dan proses 
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penilaian dari rasio perusahaan terhadap target dianggap paling baik dari 

sudut pandang teoritis maupun praktis.   

  a. Rasio Profitabilitas 

  Rasio profitabilitas atau rasio kemampulabaan menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampulabaan 

merupakan rasio dari evektifitas manajemen dalam mengelola 

perusahaan.Artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham 

tertentu.Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatka laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008). 

      1. Return On Asset (ROA) 

  Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih    berdasarkan tingkat asset yang tertentu. 

  

ROA =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

  Menurut Murhadi (2013), ROA mencerminkan berapa 

besar return yang dihasilkan atas setiap rupiah uang yang 

ditanamkan dalam bentuk asset. Harapannya, makin tinggi ROA 

maka akan semakin baik.Semakin besar ROA, maka kinerja 

perusahaan tersebut semakin baik, karena tingkat kembalian 

(return) semakin besar. 
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  Menurut Henry (2006) Return on Asset yaitu, Rasio 

imbalan aktiva (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan 

profitabilitas perusahaan. Return on Assets atau disebut juga 

rentabilitas ekonomi adalah laba usaha dengan modal sendiri dan 

modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut 

dan dinyatakan dalam persentase. Oleh karena pengertian 

rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan 

modal di dalam suatu perusahaan ,maka rentabilitas ekonomi 

sering pula dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan 

dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan laba. 

  ROA adalah salah satu rasio probabilitas yang mengukur 

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Indikator ROA merupakan 

salah satu indikator keuangan yang sering digunakan dalam 

menilai kinerja perusahaan, Jika kinerja perusahaan tersebut 

semakin baik, maka tingkat pengembalian (return) semakin tinggi 

(Ang Robert, 2007) 

        2. Return On Equity (ROE) 

  Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu.Rasio ini merupakan 

ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.Namun 

rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain 
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untuk pemegang saham. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat 

leverage keuangan perusahaan. ROE meninunjukkan tingkat 

pengembalian yang di hasilkan oleh manajemen perusahaan atas 

modal yang telah ditanam oleh pemegang saham sesudah dipotong 

kewajiban kepada kreditor (Rusdin,2008) 

  b. Rasio solvabilitas  

  Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjang meliputi 

  1. Debt ratio,  

  Debt Ratio yaitu untuk mengukur tingkat leverage (pengunaan 

hutang) terhadap total asset yang dimiliki perusahaan.  

    Debt ratio =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑏𝑡

  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

  2. Debt to equity ratio 

      Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kelompok dalam rasio   

Levarage. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari 

total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimiliki 

perusahaan-perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya . Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan antara 

total utang dengan total modal. Debt to Equity Ratio (DER) digunakan 

untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total 

shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan(Ang,1997).  

          Debt to equity ratio yaitu menunjukkan struktur permodalan 

emiten jika dibandingkan dengan kewajiban, semakin tinggi rasio 
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semakin baik. Salah satu aspek yang dinilai dalam mengukur kinerja 

perusahaan adalah aspek  leverage atau utang perusahaan. Hutang 

merupakan bagian penting perusahaan, terlebih adalah sebagai salah 

satu sarana pendanaan. Turunnya kinerja sering terjadi karena 

perusahaan memiliki utang yang cukup besar  dan kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban tersebut.Rasio utang terhadap ekuitas (Debt To 

Equity Ratio) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besarnya 

utang dapat ditutupi olehmodal sendiri. Rasio ini dihitung sebagai 

berikut (Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2006) 

    Debt to equity ratio =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

   Pengertian debt to equity ratio menurut Sawir (2003)   

adalah rasioutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) 

merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan utang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukan kemampuan 

modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. 

   Menurut Dianata (2003) Debt to Equity Ratio (DER) atau 

rasio utang atas modal adalah menggambarkan sampai sejauh mana 

modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang pada pihak luar. 

   6. Pergerakan harga saham  

        Pergerakan harga suatu saham dalam jangka pendek tidak dapat  

ditebak secara pasti.Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan 

dan penawaran atau kekuatan tawar menawar.Makin banyak orang yang 
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ingin yang ingin membeli saham maka harga saham tersebut cenderung 

bergerak naik. Sebaliknya, makin banyak orang yang ingin menjual saham 

maka saham tersebut akan bergerak turun. Namun dalam jangkan panjang, 

kinerja perusahaan emiten dan pergerakan harga saham umumnya akan 

bergerak searah.  

        Meskipun demikian perlu diingat, tidak ada bursa saham yang terus 

menerus naik dan juga tidak ada bursa saham yang terus menerus 

turun.Pergerakan harga saham selama jangka waktu tertentu umumnya 

membentuk suatu pola tertentu. Secara umum, makin baik baik kinerja 

suatu perusahaan emiten,makin tinggi laba usaha, dan makin besar 

keuntungan yang dapat anda nikmati sebagai pemegang saham. 

Selanjutnya, makin besar kemungkinan harga saham naik. Selain kinerja 

perusahaan, prospek dan perkembangan industri dimana perusahaaan 

berada, kondisi makro dan mikro ekonomi juga mempengaruhi harga 

saham (Rusdin, 2005) 

          Menurut Kodrat & indonanjaya (2010), Perubahan dalam harga 

saham akan berkaitan secara langsung dengan stock return(R) pada suatu 

perusahaan. Pandangan tersebut sesuai dngan Arbitrage Pricing Theory 

 (APT) (Ross,2005) yang mengatakan bahwa (R) merupakan fungsi dari 

faktor ekonomi makro maupun kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

Keterkaitan dengan pasar modal, model APT mengatakan bahwa tingkat 

keuntungan dari saham yang di perdagangkan terdiri dari dua komponen 

yaitu: tingkat keuntungan normal atau tingkat keuntungan yang diharapkan 
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dan tingkat keuntungan yang tidak pasti atau beresiko. Investor dalam 

menjalankan aktivitasnya menghadapi dua macam risiko yaitu risiko 

sistematis dan risiko tidak sistematis. Keduanya mempengaruhi tigkat 

keuntungan yang diharapkan investor.  

 7. Indeks Bisnis 27  

   PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan harian Bisnis 

Indonesia meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Indeks 

BISNIS-27. Sebagai pihak yang independen, harian Bisnis Indonesia dapat 

mengelola indeks ini secara lebih independen dan fleksibel, dimana 

pemilihan konstituen indeks berdasarkan kinerja emiten dengan kriteria 

seleksi secara fundamental, historikal data transaksi (teknikal) dan 

akuntabilitas. Indeks ini diharapkan dapat menjadi salah satu indikator 

bagi investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. 

  a. Kriteria Pemilihan Saham Indeks BISNIS-27 

  Indeks BISNIS-27 terdiri dari 27 saham yang dipilih berdasarkan 

kriteria fundamental, likuiditas transaksi dan akuntabilitas. Kriteria 

pemilihan saham tersebut adalah sebagai kriteria fundamental. Kriteria 

fundamental yang dipertimbangkan dalam pemilihan saham-saham yang 

masuk dalam perhitungan Indeks Bisnis-27 adalah Laba Usaha, Laba 

Bersih, Return on Asset (ROA), Return on Equity(ROE) dan DER. 

Khusus untuk emiten di sektor Perbankan, akan dipertimbangkan juga 

faktor LDR dan CAR.  
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  Kriteria Teknikal atau Likuiditas Transaksi. Kriteria teknikal yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan saham-saham yang masuk dalam 

perhitungan indeks Bisnis-27 adalah nilai, volume dan frekuensi transaksi 

serta jumlah hari transaksi dan kapitalisasi pasar. Akuntabilitas dan Tata 

Kelola Perusahaan untuk meningkatkan kualitas pemilihan saham-saham 

yang masuk dalam indeks BISNIS-27, dibentuk suatu komite indeks yang 

anggotanya terdiri dari para pakar di bidang pasar modal maupun dari 

akademisi.Anggota komite indeks tersebut memberikan opini dari sisi 

akuntabilitas, tata kelola perusahaan yang baik maupun kinerja saham.  

    b. Evaluasi dan Penggantian Saham 

  Bursa Efek Indonesia dan harian Bisnis Indonesia secara rutin akan 

memantau komponen saham yang masuk dalam perhitungan indeks. 

Reviewdan pergantian saham yang masuk perhitungan indeks BISNIS-27 

dilakukan setiap 6 bulan yaitu setiap awal bulan Mei dan November. 

        c. Hari Dasar 

  Indeks BISNIS-27 diluncurkan pada tanggal 27 Januari 2009, akan 

tetapi untuk mendapatkan data historikal, hari dasar yang digunakan 

untuk perhitungan indeks adalah tanggal 28 Desember 2004 dengan nilai 

indeks adalah 100. 

B. PENELITI TERDAHULU 

 Hismendi (2013) melakukan penelitian pada indeks harga saham 

gabungan tentang “ Pengaruh nilai tukar, SBI,inflasi, dan pertumbuhan PDB 

terhadap indeks harga saham gabungan”, variabel dependent yang digunakan 
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adalah indeks harga saham gabungan (IHSG). Sedangkan untuk variabel 

independent yang digunakan antara lain terdiri dari nilai tukar,inflasi, suku 

bunga, dan pertumbuhan PDB. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa hasilpenelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap pergerakan IHSG. Secara parsial 

nilai tukar, suku bunga SBI dan pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan 

terhadap pergerakan IHSG, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap pergerakan IHSG.Untuk itu peneliti mengharapkan otoritas 

moneter dalam mengendalikan pergerakan IHSG memprioritaskan pada 

kebijakan stabilitas nilai tukar, suku bunga SBI dan pertumbuhan GDP, 

sehingga akan memperkuat pengendalian dan stabilitas pasar saham di Bursa 

Efek Indonesia.  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sandra &Suwendra (2016) yang 

memabahas mengenai “pengaruh rasio solvbilitas dan profitabilitas terhadap 

harga saham perusahaan sektor pertambangan”, variabel dependent yang 

digunakan adalah harga saham perusahaan pertambangan. Sedangkan untuk 

variabel independent rasio solvabilitas dan profitabilitas. Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari rasio Solvabilitasdan 

Profitabilitas terhadap harga sahamdengan sumbangan pengaruhsebesar82,8%, 

(2) ada pengaruh positif rasio solvabilitas terhadap harga sahamdengan 

sumbangan pengaruh sebesar79,2%, (3) ada pengaruh positif Rasio 

Profitabilitas Terhadap Harga Sahamdengan sumbangan pengaruh 
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sebesar77,1%,(4) ada pengaruh negatif Rasio Solvabilitas terhadap 

Profitabilitasdengan sumbangan pengaruh sebesar 24,6%.  

Pandansari (2012) melakukan penelitian terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yaitu tentang”Analisis Faktor Fundamental Terhadap 

Harga Saham” variabel dependent yang digunakan adalah harga 

sahamperusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sedangkan untuk variabel independent adalahrasio keuangan yang terdiri dari 

Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Book Value Per 

Share(BVS). Hasil penelitian menunjukkan bahwabahwa ROA, DER, BVS 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil analisis 

secara parsial faktor fundamental Return On Asset (ROA), Debt to Equity 

Ratio (DER), dan Book Value Per Share(BVS) memiliki pengaruh positif 

terhadap harga saham perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2008-2010.  

     Sedangkan peneliti saat ini akan meneliti faktor makroekonomi yang 

menggunakan variabel PDB, profitabilitas dan solvabilitasyang mempengaruhi 

harga saham indeks bisnis 27 di Bursa Efek Indonesia dengan judul “Analisis 

Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Profitabilitas dan Solvabilitas 

terhadap harga saham Indeks Bisnis 27 Periode 2011-2015”. Pada penelitian 

ini akan melihat pengaruh dari PDB, ROA,DERterhadap harga saham indeks 

bisnis 27. 

   Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini merupakan 

Comporative Research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 
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membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

saat ini. Adapun perbedaan dengan peneliti terdahulu antara lain:  

a. Obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah harga saham 

perusahaan indeks bisnis 27 yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian 

sebelumnya adalah pada harga saham sektor property dan real estate 

b. Penelitian terdahulu menggunakan lebih dari dari satu faktor makro 

ekonomi, maka saat ini hanya menggunkan satu variabel makro ekonomi yaitu 

PDB 

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

     1. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Harga Saham 

Menurut Widoatmodjo (2004) Menilai kondisi pasar modal tak bisa 

lepas dari adanya penilaian keseluruhan kondisi ekonomi secara makro. 

Secara teori kondisi pasar mosal dipengaruhi oleh penampilan ekonomi 

secara agregat. Secara logis hubungan antara pasar modal dengan ekonomi 

makro menunjukkan hubungan positif dalam hal ini berarti kondisi 

ekonomu makro begitu besar pengaruhnya pada pasar modal. Kondisi 

ekonomi makro suatu Negara mengalami surut yang di tandai dengan 

rendahnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau bahkan terjadi 

penurunan PDB, maka ini menunjukkan kemampuan berprodukasi dan 

konsumsi masyarakat Negara itu menurun. Perusahaan-perusahaan yang go 

public adalah termasuk dalam kelompok masyarakat tersebut. Dengan 

demikian perusahaan akan mengalami penurunan kemampuan berproduksi 

selanjutnya penurunan produksi tentu akan menurunkan tingkat pendapatan 

sehingga berdampak pada kurangnya kemampuan mencetak laba yang 
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akhirnya berlanjut pada akibat pada pengaruh pemberian deviden kepada 

para pemegang saham dan berakhir pada asumsi bahwa kinerja perusahaan 

buruk yang selanjutnya akan ditanggapi oleh menurunnya harga saham 

perusahaan di bursa efek.  

Menurut Kewal (2012) Sesuai dengan teori bahwa produk domestik 

bruto berpengaruh positif terhadap harga saham. Kenaikan produk domestik 

bruto menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat meningkat. 

Peningkatan konsumsi tersebut menyebabkan banyaknya permintaan barang 

pada perusahaan. Banyaknya permintaan mengakibatkan perusahaan 

memproduksi lebih banyak. Bertambahnya jumlah produksi menghasilkan 

laba yang diperoleh perusahaan juga semakin besar. Besarnya laba 

perusahaan mengakibatkan investor berpikir bahwa perusahaan akan 

membagikan deviden. Dengan demikian investor akan berbondong-bondong 

membeli saham tersebut.  

Meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik (positif) untuk 

investasi dan sebaliknya. Meningkatkan PDB mempunyai pengaruh positif 

terhadap daya beli konsumen sehingga dapat meningkatkan  permintaan 

terhadap produk perusahaan. Adanya peningkatan permintaan terhadap 

produk perusahaan akan meningkatkan profit perusahaan dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan harga saham perusahaan (Sangkyun, 1997).  

Semakin meningkatnya GDP per kapita masyarakat Indonesia telah 

menopang konsumsi domestik sehingga mampu memberikan pertumbuhan 

ekonomi nasional yang relatif tinggi.Secara umum faktor domestik berupa 
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faktor-faktor fundamental suatu negara seperti inflasi, pendapatan nasional, 

jumlah uang yang beredar, suku bunga, nilai tukar dan pertumbuhan GDP 

berpengaruh pada ekspektasi investor sehingga berpengaruh pada 

pergerakan Indeks (Husnan, 2000). 

Menurut Sunariyah (2011) meningkatnya PDB akan berpengaruh 

terhadap pendapatan konsumen karena dapat meningkatkan permintaan 

terhadap produk perusahaan, hal ini akan memberikan optimisme yang 

tinggi dan juga memacu sentimen pasar sehingga mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap pasar ekuitas. Peningkatan tersebut membawa efek 

kenaikan harga saham dan menyebabkan kenaikan indeks harga saham 

gabungan di pasar modal. PDB yang dialami suatu negara dapat 

berpengaruh terhadap kenaikan IHSG maka dapat diprediksi kenaikan IHSG 

dapat menjadi alasan untuk menjelaskan pertumbuhan PDB disuatu negara.  

   2. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham 

          Menurut Munawir (2004) disebutkan bahwa ROA merupakan salah 

satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk dapat mengukur kemampuan 

dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan dalam operasi 

perusahaan. Dalam analisis laporan keuangan perusahaan untuk berinvestasi 

saham, pihak investor juga akan melihat ROA sebagai langkah awal dalam 

melihat kinerja perusahaan. Semakin baik dan semakin naik ROA yang 

diperoleh pihak perusahaan, maka semakin baikpula pandangan investor 

terhadap perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi 

pasar dimana minat beli terhadap saham perusahaan juga akan mengalami 
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peningkatan yang signifikan dan begitu pulasebaliknya. Dengan demikian, 

pihak perusahaan akanberusaha mempertahankan kenaikan ROA yang 

diperoleh agar memperoleh pandangan baik investor terhadap perusahaan. 

Pandangan baik investor akan memberikan dampak positif terhadap 

perusahaan, salah satunya yaitu dengan keikutsertaan dalam menanamkan 

modalnya dengan membeli saham perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap 

jumlah permintaan akan saham perusahaan yang meningkat dimana 

kenaikan permintaan akan menimbulkan kenaikan pula terhadap harga 

saham di pasar bursa itu sendiri. 

  Return on Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengambilan investasi 

total (Stoner dan Sirait, 1994). Semakin tinggi Return on Asset suatu 

perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh 

perusahaan. Return on Asset perlu dipertimbangkan oleh investor dalam 

berinvestasi saham, karena Return on Assetberperan sebagai indikator 

efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba. 

      3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham  

Menurut Brigham & Houston (2006) sebuahperusahaan yang 

menggunakan pendanaan melalui utang, memiliki tiga implikasi penting 

yaitu dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham 

dapatmempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut 

dengansekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.Kreditur akan 

melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendirisebagai suatu 
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batasankeamanan, sehingga semakin tinggi proporsi darijumlah modal yang 

diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecilresiko yang harus 

dihadapi oleh kreditur.Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi 

yang didanai dengandana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang 

dibayarkan, makapengembalian dari modal pemilikakan diperbesar atau 

diungkit (leverage).  

Pada umumnya makin besar angka DER perusahaan dianggap 

makin berbahaya secarafinancial.Makin besar angka DER suatu perusahaan 

makamanajemennya harus makin kerjakeras untuk menjaga arus kas 

perusahaan.Resiko yang makin tinggidiharapkan memberikanlaba yang 

juga lebih tinggi.High Risk High Return dengan tingkat resiko yang makin 

tinggimaka investor fundamental akan menawar makin rendah harga 

sahamnya. Sebaliknya ibaratalat pendongkrak, di satu sisi, utang bisa 

membuat pertumbuhan sebuah perusahaan menjadilebih cepat jika 

dibandingkan dengan hanya mengandalkan modalnya sendiri, jika 

terlalubesar nilai utang bisa membuat kondisi keuangan perusahaan 

menjadi tidaksehat. perusahaan yang tetap mengambil hutang sangat 

tergantung pada biaya relatif. Biaya hutang lebih kecil daripada dana 

ekuitas.  

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang 

mengukur kemampuan kinerja perusahaan dalam mengembalikan hutang 

jangka pendek maupun jangka panjangnya dengan melihat perbandingan 

antara total hutang dengan total ekuitasnya. Debt to Equity Ratio (DER) 
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memberikan jaminan tentang seberapa besar hutang perusahaan yang 

dijamin dengan modal perusahaan sendiri yang digunakan sebagai sumber 

pendanaan usaha. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal 

dari total pinjaman (hutang) terhadap total hutang (jangka pendek maupun 

jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal 

sendiri,sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap 

pihak luar atau kreditur( Ang,1997)  

Debt to Equity Ratiopada rasio ini menunjukkan persentase 

penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. 

Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pendanaan perusahaan yang 

disediakan oleh pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar 

kewaji-ban jangka panjang, semakin rendah rasio semakin baik 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang 

(Pandansari,2012) 

  D. Kerangka Pemikiran 

          Kerangka Pemikira nmerupakan sintesa tentang hubungan antar 

variable yang disususun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut,selanjutnya 

dianalisis secara kritis dansistematis, sehingga menghasilkan sintesatentang 

hubungan antar variabel yangditeliti. Sintesa tentang hubungan variabel 

tersebut, selanjutnya digunakan untukmerumuskan hipotesis (Sugiono, 

2010). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dibuat kaitan antara faktor 
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makroekonomi dan fundamental dengan kerangka penelitian sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 : Kerangka pemikiran penelitian 

 

   Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada tigafaktor baik 

dari faktor PDB maupun faktor profitabilitas yaitu Return on Asset 

(ROA),dan juga solvabilitas yaitu Debt to Equity Ratio (DER) untuk 

mengetahui bagaimana faktor terbsebut mempengaruhi harga 

sahamperusahaan yang tergabung pada indeks bisnis 27. 

  E. Hipotesis 

  Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti 

mengenai hubungan-hubungan satu variabel dengan variabellainnya dalam 

persoalan (Sugiyono, 2010). Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan 

kerangka piker tersebut di atas maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

 1. Diduga bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan      

 terhadap harga saham perusahaan yang tergabung pada indeks bisnis 27 

Produk Domestim Bruto 

(PDB) 

Harga saham 

perusahaan 

indeks bisnis 27 
Profitabilitas (ROA) 

Solvabilitas (DER) 
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2. Diduga bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan

terhadap harga saham perusahaan yang tergabung pada indeks bisnis 27

3. Diduga bahwa Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan

terhadap harga saham perusahaan yang tergabung pada indeks bisnis 27


