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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian menjadi salah satu tolak ukur dimana suatu negara 

tersebut dapat dikatakan baik atau buruk. Kondisi perekonomian suatu negara  

tidak terlepas dari pengaruh perubahan siklus pada ekonomi global. Perubahan 

siklus global tersebut mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik mengingat 

Indonesia merupakan negara yang menjadi lalu lintas Internasional. 

Ketidakpastian global menjadi salah satu penyebab stabilitas perekonomian suatu 

negara ikut tertekan. Tekanan terhadap stabilitas perekonomian terjadi karena 

perubahan kebijakan di Amerika Serikat yang berdampak ke seluruh negara, 

termasuk Indonesia. Ketidakpastian global semakin meningkat sehubungan 

dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta 

beberapa ketegangan geopolitik regional. Kondisi global yang tidak menentu 

menjadi salah satu pemicu adanya pembalikan modal asing (capital outflow) dan 

memberikan tekanan pada pasar keuangan baik pada negara maju maupun negara 

berkembang, hal tersebut menyebabkan penurunan harga saham, meningkatnya 

yield obligasi, maupun melemahnya nilai tukar terhadap dolar AS. 

Negara-negara yang terkena dampak atas ketidakpastian global harus 

melakukan upaya agar stabilitas perekonomian tetap terjaga, saat ini ekonomi 

Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup kuat terhadap tekanan eksternal. 

Sehubungan dengan kondisi global tersebut, Indonesia terus melakukan langkah 



2 

 

untuk memperkuat keseimbangan eksternal dengan terus meningkatkan ekspor 

melalui peningkatan daya saing ekonomi, memacu produktivitas, memperbaiki 

iklim dan kemudahan investasi, serta mempercepat dan memperdalam reformasi 

struktural di sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat dan 

berkelanjutan (Bank Indonesia, 2018). 

Kehadiran pasar modal menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk 

mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dimungkinkan 

karena pasar modal menggalang pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat 

(investor) yang kemudian disalurkan pada sektor-sektor yang produktif dengan 

harapan sektor tersebut dapat berkembang dan menghasilkan lapangan pekerjaan 

yang baru bagi masyarakat (Bursa Efek Indonesia, 2018). 

Salah satu kegiataninvestasi yang dapat dilakukan pada pasar modal adalah 

investasi saham pada perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45.Indeks LQ45 

merupakan indikator indeks saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

merupakan  45  emiten yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh Bursa Efek Indonesia diantaranya likuiditas dan kapitalisasi pasar, memiliki 

kondisi keuangan yang baik serta menerbitkan saham yang termasuk dalam 

kategori saham  bluechip. Indeks LQ45 di pantau secara rutin oleh Bursa Efek 

Indonesia untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya akan dilakukan pergantian 

saham setiap enam bulan sekali untuk mengeluarkan saham-saham yang sudah 

tidak sesuai dengan kriteria indeks LQ45 dan memasukan saham-saham yang 

masuk dalam kriteria indeks LQ45. Tingkat likuiditas mempengaruhi harga saham 

pada suatu perusahaan, tingkat likuiditas yang tinggi akan mempengaruhi saham 
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tersebut untuk diperjual belikan secara mudah dipasar modal. Likuiditas saham 

merupakan ukuran jumlah transaksi suatu saham di pasar modal dalam satu 

periode tertentu. Semakin likuid saham maka frekuensi transaksinya semakin 

tinggi. Jadi, suatu saham dapat dikatakan likuid jika saham tersebut tidak 

mengalami kesulitan dalam membeli atau menjualnya kembali. Oleh sebab itu, 

saham-saham yang memiliki tingkat likuiditas tinggi seperti indeks LQ45 dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam menilai aktivitas kinerja perdagangan saham di 

pasar modal (Susilawati, 2012). Berikut merupakan perkembangan Indeks LQ45 

periode 2013-2017: 

Tabel 1 

Perkembangan Indeks LQ45 Tahun 2013-2017 

 

Tahun Indeks LQ45 

2013 Rp 711,14 

2014 Rp 898,58 

2015 Rp 792,03 

2016 Rp 884,62 

2017    Rp 1.079,39 
Sumber: Statistik Pasar Modal 2018, diolah 

 

Setiap tahunnya harga saham perusahaan yang terdaftar di LQ45 mengalami 

fluktuasi yang cenderung meningkat, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan 

harga saham sebesar Rp 792,03 dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 

sebesar Rp 898,58.Penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu 

faktor yang mempengaruhi harga saham adalah nilai tukar atau kurs. Pada tahun 

2015 nilai tukar melemah sebesar Rp 13.392 per US$ dari tahun sebelumnya yaitu 

tahun 2014 sebesar Rp 11.876 per US$. Investasi dalam bentuk saham memiliki 

resiko fluktuasi harga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan investasi dalam 

instrument lain. Ini terjadi karena harga saham dipengaruhi kekuatan permintaan 
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dan penawaran, harga saham dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli 

saham yang dilatar belakangi oleh harapan terhadap profit perusahaan.Kekuatan 

permintaan dan penawaran harga saham ini dipengaruhi oleh berbagai perubahan 

yang mempengaruhi harga saham tersebut baik kondisi mikro maupun kondisi 

makro. Harga saham yang cenderung fluktuatif dapat mempengaruhi minat 

investor untuk membeli atau menjual sahamnya.  

Para investor sebelum mengambil keputusan dalam suatu kegiatan investasi 

saham, memerlukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan harga saham 

dan aspek apa saja yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham antara lain faktor fundamental mikro 

yaitu kinerja perusahaan yang tercermin oleh rasio-rasio keuangan, dan faktor 

fundamental yang bersifat makro yaitu kondisi perekonomian suatu negara, 

inflasi, pertumbuhan PDB, dan isu-isu yang beredar dalam masyarakat. Faktor 

fundamental mikro maupun makro diduga dapat berpengaruh terhadap 

pembetukan harga saham LQ45 di Bursa. Faktor fundemental mikro merupakan 

faktor fundamental yang berasal dari dalam perusahaan seperti kinerja keuangan 

yang meliputi Return On Equity, Debt to Equity Ratiodan Earning Per Share. 

Return On Equity (ROE) yang menunjukkan perbandingan antara laba 

bersih terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui efisiensi 

manajemen dalam menjalankan modalnya, semakin tinggi ROE berarti semakin 

efisien dan efektif perusahaan menggunakan ekuitasnya, dan akhirnya akan 

meningkatkan kepercayaan investor atas modal yang di investasikannya terhadap 

perusahaan, hal tersebut berdampak positif bagi harga sahamnya di pasar. 
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Untuk melakukan kegiatan perusahaan diperlukan suatu pendanaan, 

pendanaan perusahaan dapat diperoleh melalui modal dari para pemegang saham 

maupun modal dari luar perusahaan seperti hutang. Rasio yang digunakan untuk  

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang adalah Debt to Equity 

Ratio (DER). Rasio ini dapat menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan. Risiko perusahaan dengan Debt to Equity Ratio yang tinggi akan 

berdampak negatif terhadap harga saham.Semakin besar nilai DER menunjukkan 

bahwa perusahaan sangat bergantung pada pihak luar dalam mendanai kegiatan 

operasionalnya, sehingga beban perusahaan juga akan meningkat. 

Faktor fundamental mikro lainnya adalah Earning Per Share (EPS), yaitu 

rasio yang menunjukan keuntungan setiap lembar saham yang di terbitkan. 

Besarnya nilai EPS akan menarik minat investor dalam menanamkan modalnya, 

karena besarnya EPS menunjukkan laba yang berhak didapatkan oleh pemegang 

saham atas satu lembar saham yang dimilikinya. Permintaan saham yang tinggi 

akan meningkatkan harga saham. 

Sedangkan faktor fundamental makro merupakan faktor fundemental yang 

berasal dari luar perusahaan dan sulit untuk dikendalikan seperti pertumbuhan 

ekonomi (PDB), inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. 

Terjaganya stabilitas ekonomi makro secara berkesinambungan di yakini  dapat 

meningkatkan kepercayaan internasional  terhadap perekonomian  Indonesia yang 

pada gilirannya akan memberikan nilai tambah  terhadap peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pertumbuhan  ekonomi yang  

tinggi dan berkualitas  (Kementerian Keuangan RI, 2012).  
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Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini diukur berdasarkan besaran 

Produk Domestik Bruto/PDB (Badan Pusat Statistik, 2018). Jika pertumbuhan 

ekonomi (PDB) meningkat tentu saja akan meningkatkan daya beli masyarakat 

dan pola  investasinya,  sehingga hal  tersebut akan mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan maupun labanya. 

Tingkat inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian 

(uncertainty), hal ini akan menyulitkan masyarakat untuk mengambil keputusan 

investasi, konsumsi, dan produksi yang pada akhirnya akan menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Karena pada saat terjadinya inflasi dapat menurunkan 

daya beli masyarakat dan juga meningkatkan harga faktor produksi. 

Tinggi maupun rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naik turunnya harga saham. 

Perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing atau perusahaan importir 

akan sangat dirugikan akibat melemahnya nilai tukar tersebut. Sebab hal ini akan 

menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan mengakibatkan harga saham 

yang ditawarkan akan menurun. 

Terdapat beberapa penelitian dari berbagai peneliti terdahulu yang memiliki 

hasil berbeda mengenai hubungan atau pengaruh antara fundamental mikro yaitu 

Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share 

(EPS) serta fundamental makro yaitu pertumbuhan PDB, inflasi dan nilai tukar 

terhadap harga saham. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wuryaningrum 

(2015) menyatakan bahwa variabel ROE dan EPS yang berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Sementara itu, Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 
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tidak signifikan terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Novasari (2013) menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) menunjukkan 

tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga saham sedangkan Debt to 

Equity Ratio (DER) menunjukkan menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Soedarsa dan Arika (2014) menyatakan bahwa variabel inflasi, pertumbuhan PDB 

dan leverage (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian ini berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumria (2017) 

yang menyatakan variabel inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham pada industri perbankan, sedangkan variabel nilai tukar (kurs) dan 

pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

industri perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hardaningtyas (2014) diperoleh 

hasil yang menyatakan bahwa variabel DER, EPS dan faktor-faktor fundamental 

makro yaitu nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan tingkat inflasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan semen yang go 

public, sedangkan variabel ROE mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap harga saham perusahaan semen go public. Berbeda hasil dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Julia dan Diyani (2015) menyatakan bahwa ROE 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel  kurs, dan 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian dan fenomena serta perbedaan hasil penelitian diatas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut 
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dengan judul “Pengaruh Faktor Fundamental Mikro dan Makro Terhadap 

Harga Saham pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap 

harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Earning Per Share (EPS) 

terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB) terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap harga saham 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh beberapa manfaat yaitu : 

1. Kontribusi Praktis 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat 

memberikan informasi terkait menggenai faktor fundamental mikro dan makro 

apa saja yang dapat mempengaruhi harga saham kepada pihak investor yang 

berkepentingan dalam pengambilan keputusan terbaik atas kegiatan investasinya 

di sektor bursa saham untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.  

2. Kontribusi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi : 
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a) Memberikan pembuktian tentang “Pengaruh faktor fundamental mikro dan 

makro terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.” 

b) Memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, sumber informasi, dan referensi 

atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

3. Kontribusi kebijakan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor maupun 

perusahaan untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang akan 

digunakan di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan harga saham 

dan faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham agar tujuan perusahaan 

maupun investor dapat tercapai. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan dapat terfokus dan tidak meluas, maka dalam penelitian 

ini dibatasi oleh ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini ruang lingkup pada 

variabel independen terdiri dari faktor fundamental mikro yaitu Return On Equity 

(ROE), Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS), serta faktor 

fundamental makro yaitu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, 

dan nilai tukar rupiah terhadap satu dollar Amerika Serikat sedangkan ruang 

lingkup penelitian pada variabel dependen adalah harga saham yaitu harga closing 

price yang disajikan di Bursa Efek Indonesia. Untuk ruang lingkup perusahaan, 

peneliti mengunakan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) untuk periode 2013 sampai 2017. 

 


