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BAB 2 

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Indeks LQ45 

Intensitas transaksi setiap sekuritas dipasar modal berbeda-beda, ada 

sebagian sekuritas yang memiliki frekuensi transaksi yang sangat tinggi dan aktif 

diperdagangan pasar modal namun ada sebagian sekuritas lainnya yang memiliki 

frekuensi transaksi yang cenderung sedikit dan pasif. Oleh karena itu, 

perkembangan dan tingkat likuiditas IHSG menjadi kurang mencerminkan  

kondisi real di pasar modal. Indeks LQ45 pertama kali diperkenalkan pada 24 

Februari 1997 di bursa efek sebagai alternatif indeks selain Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). LQ45 merupakan singkatan dari likuid  45 yang mana terdiri 

atas 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat likuiditas yang 

tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. LQ45 biasanya dijadikan acuan bagi para 

pemodal yang ingin berinvestasi di instrumen saham karena besarnya tingkat 

likuiditas dan kapitalisasi dapat digunakan para manajer investasi untuk 

mengurangi resiko likuiditas yang dihadapinya (Tandelilin, 2010:87). 

LQ45 dipantau oleh bursa efek dimana setiap 6 bulan sekali (awal Februari 

dan Agustus) bursa efek melakukan evaluasi dengan mengganti komposisi saham 

penyusun LQ45. Apabila ada saham LQ45 yang tidak memenuhi kriteria seleksi 

untuk digolongkan ke dalam LQ45 maka saham tersebut dikeluarkan dari 

komposisi LQ45 dan digantikan dengan saham yang lebih memenuhi syarat atau 
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keriteria yang telah ditentukan bursa efek. Proses evaluasi dan penyeleksian 

saham-saham LQ45 melibatkan komite penasihat yang terdiri dari para ahli yang 

yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional bidang pasar 

yang independen. Hal tersebut dilakukan demi menjadi kewajaran (fairness) 

selama proses penyeleksian. Menurut Tandelilin (2010:87) Untuk dapat 

digolongkan sebagai LQ45 saham-saham harus diseleksi berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Telah terdaftar di bursa efek paling tidak selama 3 bulan. 

2. Rata-rata traksaksi, nilai transaksi dan volume sahamnya masuk dalam urutan 

60 terbesar dipasar reguler selama periode waktu tertentu. 

3. Rata-rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam urutan 60 terbesar dipasar 

reguler selama periode waktu tertentu. 

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan perusahaan. 

2.1.2 Saham  

2.1.2.1 Pengertian Saham 

Menurut Tandelilin (2017:31) sekuritas yang di perdagangkan dipasar yang 

bersifat ekuitas di Indonesia adalah saham baik saham biasa maupun saham 

preferen serta bukti right dan waran. Dari ke empat sekuritas ekuitas diatas yang 

lebih dikenal dan diminati investor adalah saham. Saham adalah surat berharga 

yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyertaan berupa 

modal oleh pemegang saham (investor) kepada perusahaan yang mengeluarkan 

saham tersebut (emiten). Dengan menyertakan modal tersebut, saham dapat 

dijadikan sebagai bukti atas pengambilan bagian dalam suatu perusahaan.  Oleh 
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karena itu para pemegang saham memiliki hak klaim atas deviden, klaim atas aset 

perusahaan dan kegiatan distribusi terkait dengan saham tersebut. 

2.1.2.2 Jenis-Jenis Saham 

Saham di bagi menjadi dua jenis saham, yaitu saham biasa dan saham 

preferen (Tandelilin, 2017:31-36). 

1. Saham Biasa (common stock) adalah saham yang menunjukan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan, dimana saham biasa ini memiliki karakteristik 

bahwa pemegang saham biasa mempunyai hak suara pada berbagai keputusan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karakteristik lainnya 

menyatakan bahwa saham biasa tidak memiliki jatuh tempo dan bernilai 

nominal atau tidak bernilai nominal. Pemegang saham biasa memiliki hak 

klaim atas penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Apabila suatu 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya menghasilkan laba, maka 

sebagian atau seluruh laba tersebut dapat dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai deviden. Artinya, jika suatu perusahaan tidak menghasilkan laba 

dalam melakukan kegiatan bisnisnya para pemegang saham biasa juga tidak 

akan mendapatkan deviden atas saham tersebut. Keputusan pembagian 

deviden harus memperoleh persetujuan dalam RUPS. 

2. Saham Preferen (preferred stock) merupakan jenis saham yang berbeda dari 

saham biasa. Pembagian deviden pada pemegang saham preferen biasanya 

dibayarkan dalam jumlah yang tetap dan tidak berubah dari waktu kewaktu. 

Artinya para pemegang saham preferen akan tetap mendapatkan deviden 

meskipun kondisi perusahaan tidak menghasilkan laba sama sekali. 
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Pembagian deviden kepada pemegang saham preferen lebih di dahulukan 

sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa. Karakteristik dari saham 

ini merupakan gabungan antara saham biasa dengan obligasi, hal tersebut 

karena saham preferen memiliki karakteristik yang sama dengan saham biasa, 

dimana saham preferen menyatakan ekuitas yang menyatakan kepemilikan 

dan diterbitkan tanpa jatuh tempo, sedangkan disisi lain saham preferen 

memiliki kesamaan dengan obligasi karena penerimaan devidennya tetap. 

2.1.3 Harga Saham 

2.1.3.1 Pengertian Harga Saham 

Harga saham adalah harga jual atau harga beli suatu saham yang terjadi di 

bursa pada waktu tertentu (Tjiptono dan Fakhrudin, 2012:102). Harga saham 

dapat diartikan sebagai harga pasar atau harga akhir yang dilaporkan saat suatu 

surat berharga atau efek terjual di bursa. Harga saham selalu mengalami fluktuasi 

dalam waktu yang cepat, hal itu terjadi akibat adanya permintaan dan penawaran 

yang terbentuk melalui mekanisme pasar modal. Menurut Tjiptono dan Fakhrudin 

(2012:103) harga saham di bedakan menjadi 3, yaitu: 

1. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga saham pada saat emiten menerbitkan 

saham di bursa efek pada waktu tertentu. Oleh karena itu, harga saham pada 

pasar perdana ditentukan oleh emiten atau penjamin emisi. 

2. Harga Nominal 

Harga Nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham 

yang telah ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 
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dikeluarkan. Besarnya nilai nominal memiliki arti penting untuk menetapkan 

deviden minimal yang ditentukan berdasarkan harga nominal saham. 

3. Harga Pasar 

Harga pasar merupakan harga yang terbentuk dari mekanisme pasar yang 

terjadi antara penjual dan pembeli saham. Harga ini terjadi setelah saham atau 

efek tercatatat dibursa.  

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham yang cenderung mengalami fluktuasi di pengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Fahmi (2015:89) ada beberapa kondisi dan situasi yang 

mempengaruhi harga saham, yaitu: 

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi. 

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha) 

baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

3. Pergantian susunan direksi secara tiba-tiba. 

4. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. 

2.1.4 Analisis Fundamental 

Menurut Tjiptono dan Fakhrudin (2006:189) menyatakan bahwa analisis 

fundamental adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan 

penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator terkait 

kondisi ekonomi mikro maupun kondisi ekonomi makro, kondisi industri suatu 

perusahaan, termasuk juga berbagai indikator keuangan dan manajemen 

perusahaan. Analisis fundamental digunakan untuk memperkirakan harga saham 

di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental 
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apa saja yang dapat mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang dan 

menerapkan hubungan antara variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. Menurut Samsul (2015:210) menyatakan bahwa secara 

fundamental harga suatu jenis saham dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja 

perusahaan dan kemungkinan resiko yang dihadapi perusahaan. Kinerja 

perusahaan tercermin dari laba operasional maupun laba per lembar saham serta 

beberapa rasio keuangan yang dapat mengambarkan kekuatan manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Sedangkan resiko perusahaan tercermin dari daya tahan 

perusahaan dalam menghadapi siklus ekonomi atau faktor makroekonomi. 

Dengan kata lain secara fundamental harga saham dipengaruhi oleh faktor 

makroekonomi dan mikroekonomi. Penggunaan pendekatan ini didasarkan atas 

pemikiran bahwa kondisi perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

internal perusahaannya saja melaikan faktor-faktor ekternal seperti kondisi 

ekonomi juga ikut mempengaruhi kondisi perusahaan (Husnan, 2015:277). 

2.1.5 Fundamental Mikro 

2.1.5.1 Pengertian Fundamental Mikro 

Menurut Sunariyah (2006:13) faktor fundamental mikro merupakan faktor 

yang berhubungan dengan kebijakan internal suatu perusahaan. Dalam analisis 

fundamental mikro lebih terfokus tentang bagaimana cara pengalokasian sumber 

daya agar dapat tercapai dengan kombinasi yang tepat. Analisis fundamental 

mikro menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengamati dan 

mempelajari indikator mikro apa saja yang menjadi penentu harga, termasuk juga 

harga saham. Salah satu cara untuk mempelajari atau mengamati indikator terkait 
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kondisi mikro ekonomi adalah dengan menilai kinerja perusahaan. Kemajuan dan 

kemunduran suatu perusahaan dapat dilihat dari baik atau buruknya kinerja 

perusahaan tersebut yang tercermin dari rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan 

merupakan perbandingan antara jumlah satu dengan jumlah lainnya. Analisis rasio 

dapat memberikan gambaran atau pengukuran relatif dari operasi perusahaan. 

Dengan melihat perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban 

untuk selanjutnya dianalisis untuk menentukan keputusan (Kasmir, 2014:104). 

2.1.5.2 Faktor Fundamental Mikro yang Mempengaruhi Harga Saham 

Faktor mikroekonomi yang memiliki pengaruh terhadap harga saham suatu 

perusahaan adalah faktor yang berada didalam perusahaan itu sendiri, antara lain: 

Rasio laba bersih terhadap ekuitas (rasio profitabilitas), rasio ekuitas terhadap 

utang (rasio solvabilitas/leverage), dan laba bersih per saham (rasio nilai pasar). 

Penting bagi investor mengetahui informasi mengenai kesehatan perusahaan yang 

tercermin dari  Debt to Equity Ratio, efisiensi manajemen dalam menjalankan 

modalnya melalui Return On Equity, serta informasi mengenai laba yang 

dihasilkan atas investasi tersebut (Earning Per Share). Oleh karena itu, tidak 

banyak artinya bagi investor apabila rasio-rasio keuangan sangat baik tetapi hasil 

akhir yang tercermin dalam Return On Equity, Debt to Equity Ratio dan Earning 

Per Share sangat rendah (Samsul, 2015:219). 

1. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, baik dengan seluruh aktiva 

atau dengan menggunakan modal sendiri (Kasmir, 2014:196). Pertumbuhan 



18 

 

profitabilitas perusahaan merupakan salah satu indikator penting untuk 

menilai prospek perusahaan di masa datang. Indikator ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan investor pada suatu 

perusahaan mampu memberikan tingkat return yang diharapkan investor. 

Rasio yang digunakan untuk menghitung profitabilitas perusahaan  adalah 

Return On Equity (ROE), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

modal sendiri atau ekuitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang 

tersedia bagi pemegang saham (Tandelilin, 2010:372).  

Return On Equity (ROE) menunjukkan bagian keuntungan yang berasal 

dari modal sendiri dan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat mengelola 

modal sendiri secara efektif, diukur berdasarkan tingkat keuntungan dari 

investasi yang dilakukan oleh pemilik modal atau investor. Artinya semakin 

tinggi ROE menunjukan keefisienan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba atau keuntungan bagi para pemegang saham. Semakin besar ROE 

menandakan bahwa semakin mampu perusahaan memberikan keuntungan 

bagi para investor, sehingga saham pada perusahaan tersebut semakin di 

minati oleh para investor yang selanjutnya akan meningkatkan harga saham 

pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, Return On Equity sering digunakan 

oleh investor sebagai acuan dalam melakukan pembelian saham pada suatu 

perusahaan, karena antara ROE dan harga saham memiliki hubungan yang 

positif  (Liembono, 2013:178). Menurut Tandelilin (2010:372) Return On 

Equity dapat dihitung dengan rumus:  

                (   )  
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2. Rasio Solvabilitas (Leverage) 

Solvabilitas (Leverage) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau dengan kata lain 

berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi 

(dibubarkan). Rasio ini dapat diukur dengan Debt to Equity Ratio, yaitu rasio 

yang membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan 

seluruh ekuitas (Kasmir, 2014:150). Rasio ini berguna untuk mengukur 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya serta berfungsi untuk mengetahui setiap modal sendiri yang 

dijadikan untuk jaminan utang. Semakin tinggi DER menunjukan bahwa 

dalam memenuhi kegiatan operasionalnya perusahaan tergantung terhadap 

hutang. Sebaliknya, jika DER semakin rendah maka tingkat pendanaan yang 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan berasal dari para investor.  

 Menurut Hanafi (2013:309) menyatakan bahwa dalam teori Trade-Off, 

semakin tinggi hutang akan meningkatkan tingginya kemungkinan 

kebangkrutan karena besarnya beban bunga yang timbul akibat adanya hutang 

akan mengurangi jumlah laba yang di terima oleh perusahaan, sehingga hal 

itu akan mengurangi minat investor untuk menanamkan dananya pada 

perusahaan tersebut yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan harga 

saham. Menurut Samsul (2015:174) DER dapat dihitung dengan rumus:  
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                    (   )   
           

        
        

3. Rasio Nilai Pasar 

Rasio nilai pasar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur hubungan 

antara saham dengan laba dan nilai buku saham. Rasio ini juga sering dipakai 

untuk melihat bagaimana kondisi perolehan keuntungan yang potensial dari 

suatu perusahaan, jika keputusan menempatkan dana di perusahaan tersebut 

terutama untuk masa yang akan datang. Untuk mengukur nilai pasar dapat 

menggunakan Earning per share, yaitu rasio yang menunjukan seberapa 

besar keuntungan setiap lembar saham yang di terima oleh para pemegang 

saham (Fahmi, 2012:70).  

Earning Per Share menjadi indikator keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham. Semakin besar nilai Earning 

Per Share, maka semakin besar keuntungan yang diterima oleh para 

pemegang saham. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih per lembar saham dapat dijadikan sebagai indikator fundamental yang 

nantinya menjadi bahan pertimbangan oleh para investor untuk menentukan 

keputusan dalam memilih saham. Semakin besar pendapatan perlembar 

saham pada suatu perusahaan akan meningkatkan minat investor untuk 

menanamkan dananya pada perusahaan tersebut yang selanjutnya akan 

meningkatkan harga saham pada perusahaan tersebut. Menurut Tandelilin 

(2010:374) Earning Per Share dapat dihitung dengan rumus: 

                 (   )   
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2.1.6 Fundamental Makro 

2.1.6.1 Pengertian Fundamental Makro 

Menurut Samsul (2015:210) faktor fundamental makro merupakan faktor 

yang berhubungan dengan kebijakan diluar perusahaan. Faktor makroekonomi 

mempengaruhi kinerja perusahaan dan perubahan kinerja perusahaan secara 

fundamental mempengaruhi harga saham di pasar. Harga saham akan berpengaruh 

seketika oleh perubahan faktor makroekonomi karena para investor lebih cepat 

bereaksi. Ketika terjadi perubahan faktor makroekonomi, investor mengkalkulasi 

dampaknya baik positif maupun negatif terhadap kinerja perusahaan dan 

kemudian mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham perusahaan 

yang bersangkutan. Analisis fundamental makro pada umumnya dapat dilakukan 

dengan mengamati analisis pada kondisi ekonomi. Penggunaan analisis 

fundamental makro didasarkan atas pemikiran bahwa harga suatu jenis saham 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaannya saja melaikan 

faktor-faktor ekternal seperti kondisi ekonomi juga ikut mempengaruhi harga 

suatu jenis saham. 

2.1.6.2 Faktor Fundamental Makro yang Mempengaruhi Harga Saham 

Faktor makroekonomi secara fundamental memiliki pengaruh terhadap 

perubahan harga saham dipasar, karena lingkungan ekonomi makro merupakan 

lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Faktor-faktor 

fundamental makro seperti pertumbuhan PDB, inflasi dan nilai tukar dapat 

membantu investor dalam meramalkan kondisi ekonomi makro dimasa datang 

sehingga sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang sangat 
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menguntungkan, oleh karena itu para investor perlu memperhatikan indikator 

ekonomi apa saja yang dapat mempengaruhi harga saham (Tandelilin,  2010:341). 

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Tingkat pertumbuhan dari suatu perekonomian adalah tingkat dimana 

Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat. Suatu perekonomian mengalami 

pertumbuhan jika jumlah produksi yang dihasilkan berupa barang dan jasanya 

meningkat, besarnya output (barang dan jasa) yang dihasilkan dalam suatu 

perekonomian tercermin pada perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:11) salah satu indikator pertumbuhan 

ekonomi suatu negara adalah meningkatnya nilai output nasional (pendapatan 

nasional) yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode 

tertentu. Besarnya pendapatan nasional merupakan gambaran tentang 

efisiensi alokasi sumber daya yang ada dalam perekonomian, sebagai tolak 

ukur tingkat kemakmuran suatu negara dan distribusi pendapatan yang 

merata. Istilah yang sering digunakan untuk pendapatan nasional adalah 

Produk domestik bruto (PDB). PDB adalah nilai keseluruhan dari barang dan 

jasa yang diproduksi di dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu. 

Dalam perhitungannya PDB hanya menghitung total produksi dari suatu 

negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan 

memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sehingga PDB merupakan 

nilai keseluruhan dari barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan 

oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing 

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) (Sukirno, 2016:34). 



23 

 

Pertumbuhan ekonomi diukur melalui perkembangan PDB berdasarkan harga 

konstan. Berikut merupakan cara perhitungan pertumbuhan PDB: 

Pertumbuhan PDB = 
        (   )

    (   )
        

Keterangan: 

PDB = Produk domestik bruto 

t    = Tahun/Triwulan sebelumnya 

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:16-21)  terdapat tiga metode 

perhitungan pendapatan nasional (PDB), masing-masing metode 

(pendekatan) memiliki sudut pandang yang berbeda-beda untuk menghitung 

pendapatan nasional tetapi hasilnya saling melengkapi. Berikut merupakan 

metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional: 

a. Metode Output (Metode Produksi) 

Menurut pendekatan atau metode ini, PDB merupakan total output 

(produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan 

metode ini adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa 

sektor produksi. Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah 

output seluruh perekonomian. Perhitungan PDB dengan metode produksi 

adalah dengan menjumlahkan nilai tambah masing-masing sektor atau 

menjumlahkan selisih antara nilai output dengan nilai input setiap sektor. 

b. Metode Pendapatan  

Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian atau  PDB 

sebagai nilai total balas jasa atau produksi yang digunakan dalam proses 

produksi. Pendekatan pendapatan ini menunjukan bahwa untuk 
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memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, 

uang/finansial dan kemampuan berwirausahaan, atas kegiatan input 

tersebut menimbulkan balas jasa berupa upah/gaji, pendapatan bunga, 

pendapatan sewa dan keuntungan/profit. Total balas jasa atas seluruh 

kegiatan produksi tersebut Pendapatan Nasional. 

c. Metode Pengeluaran 

Menurut pendekatan pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total 

pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Komponen 

yang digunakan dalam perhitungan ini adalah konsumsi  rumah tangga 

yaitu pengeluaran sektor rumah tangga yang yang dipakai untuk konsumsi 

akhir, pengeluaran investasi merupakan pengeluaran sektor usaha, 

pengeluaran ini digunakan untuk memelihara, memperbaiki dan 

meningkatkan nilai tambah untuk kegiatan produksi, konsumsi pemerintah 

yaitu pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan 

jasa akhir dan neto ekspor yaitu selisih nilai ekspor dengan impor.  

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai PDB menunjukan bahwa 

pendapatan masyarakat juga tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi (PDB) 

membaik, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Hal  tersebut akan 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan penjualannya, sehingga 

kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan juga akan semakin 

besar. Besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dapat meningkatkan 

harga sahamnya. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi tolak 
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ukur kemakmuran suatu negara, semakin besar tingkat pendapatan akan 

meningkatkan kepercayaan internasional  terhadap perekonomian  suatu 

negara yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah terhadap 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan 

investasi, peningkatan investasi yang tinggi pada suatu perusahaan akan 

meningkatkan harga jual saham (Tandelilin, 2010:342). 

2. Inflasi 

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat 

umum atau secara keseluruhan dan terjadi secara terus-menerus (Nopirin, 

2009:25). Kenaikan harga suatu komonditas tidak dapat dikatakan inflasi jika 

kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga pada komonditi lain naik 

secara umum (keseluruhan) dan hanya terjadi sementara (temporer). Pada saat 

inflasi, terjadi penurunan nilai mata uang pada suatu periode tertentu yang 

terjadi akibat kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan 

jumlah uang beredar. Menurut Nopirin (2009:27) penyebab inflasi dibagi 

menjadi 2 kategori, yaitu: Demand Pull Inflation yaitu inflasi yang terjadi 

akibat kenaikan permintaan atas suatu produk yang melebihi kapasitas 

penawaran produknya, sedangkan produksi berada pada keadaan kesempatan 

kerja penuh dan Cost-push inflation yaitu inflasi yang ditandai dengan 

kenaikan harga serta turunnya produksi, sebagai akibat karena kenaikan biaya 

produksi.  

Menurut Natsir (2014:255) menyatakan bahwa Bank sentral (Bank 

Indonesia) memandang penting terciptanya kestabilan harga, inflasi yang 
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tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi 

sosial ekonomi masyarakat serta pertumbuhan perekonomian, antara lain: 

a. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus 

mengalami penurunan, dan akhirnya masyarakat miskin atau masyarakat 

yang memiliki pendapatan tetap akan semakin tertekan. 

b. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainy) 

bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Dengan adanya 

inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat dalam mengambil 

keputusan baik keputusan dalam konsumsi, investasi dan produksi yang 

pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.  

c. Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di 

luar negeri akan menyebabkan tingkat bunga riil domestik menjadi tidak 

kompetitif sehingga akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar. 

Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara 

menghitung perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah suatu 

indeks yang digunakan untuk menghitung rata-rata perubahan harga dalam 

suatu periode tertentu, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi 

oleh penduduk (rumah tangga) dalam kurun waktu tertentu (Natsir, 2014:264-

266). Berikut merupakan cara perhitungan inflasi: 

         
       (   )

   (   )
        

Keterangan: 

IHK = Indeks Harga Konsumen 

t‐1  = Tahun/Bulan sebelumnya 
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Kenaikan inflasi yang tinggi dan terjadi secara terus menerus akan 

berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan, hal tersebut terjadi 

karena masyarakat yang memiliki pendapatan tetap akan mengurangi jumlah 

konsumsi, pengurangan tersebut akan mempengaruhi penurunan laba 

perusahaan. Selain itu inflasi juga berpengaruh terhadap peningkatan biaya 

pada suatu perusahaan, apabila biaya perusahaan meningkat maka hal 

tersebut akan mengurangi pendapatan perusahaan sehingga mengakibatkan 

penurunan profit perusahaan. Penurunan laba perusahaan akan mengurangi 

minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang selanjutnya 

akan berpengaruh pada penurunan harga saham (Tandelilin, 2010:343). 

3. Nilai Tukar 

Menurut Nopirin (2009:163) menyatakan bahwa nilai tukar atau kurs 

adalah perbandingan antara harga mata uang pada suatu negara dengan mata 

uang negara lain. Kurs merupakan pertukaran atau perbandingan nilai dan 

harga antara dua mata uang yang berbeda. Nilai tukar atau kurs rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat menunjukan berapa rupiah yang diperlukan 

untuk di tukarkan dengan satu dollar Amerika Serikat atau sebaliknya. Nilai 

tukar dapat berubah sepanjang waktu seiring dengan berubahnya permintaan 

dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Pada saat rupiah mengalami 

penurunan nilai mata uang (depresiasi) terhadap dollar Amerika Serikat 

menandakan bahwa dollar Amerika Serikat menguat (apresiasi) relatif 

terhadap rupiah. Menurut Hady (2016:109-116) menyatakan bahwa 
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perubahan nilai tukar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, berikut 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar: 

a. Tingkat Inflasi 

Perubahan tingkat inflasi dapat mempengaruhi permintaan dan 

penawaran mata uang, sehingga mempengaruhi nilai tukar mata uang 

tersebut. Saat inflasi mengalami kenaikan maka harga barang domestik 

cenderung meningkat oleh karena peningkatan harga tersebut 

mengakibatkan ekpor menurun, yang selanjutnya menurunkan permintaan 

mata uang domestik dalam pasar. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar 

mata uang domestik menjadi melemah (depresiasi). 

b. Tingkat Suku Bunga 

Perubahan tingkat suku bunga  mempengaruhi investasi dalam 

sekuritas-sekuritas asing, yang akan mempengaruhi permintaan dan 

penawaran mata uang. Apabila tingkat suku bunga pada suatu negara 

meningkat, hal tersebut akan meningkatkan permintaan mata uang pada 

negara yang bersangkutan karena pada tingkat suku bunga yang tinggi 

akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada sekuritas-

sekuritas negara tersebut. Permintaan yang tinggi terhadap suatu mata 

uang akan menyebakan nilai mata uang pada negara tersebut menguat. 

c. Tingkat Pendapatan 

Pertumbuhan pendapatan dalam negeri akan menaikan permintaan 

terhadap barang dan jasa baik domestik maupun internasional. 

Peningkatan pendapatan akan mempengaruhi corak konsumsi pada 
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masyarakat. Perbaikan barang impor dan tidak adanya ketersediaan barang 

pada pasar domestik akan meningkatkan pertumbuhan impor. Apabila 

kegiatan impor dilakukan secara terus menerus dan bertambah besar, maka 

nilai tukar domestik akan melemah karena tingginya permintaan valas. 

d. Pengawasan/Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah diarahkan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai tukar mata uang, kebijakan pemerintah digunakan 

untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang agar tetap dalam kondisi stabil.  

e. Ekspektasi 

Ekspektasi mata uang di masa depan akan berdampak pada 

permintaan dan penawaran mata uang. Pasar valas bereaksi cepat terhadap 

berita yang memiliki dampak di masa depan, oleh karena itu apabila terjadi 

isu peningkatan suku bunga pada suatu negara maka investor akan 

melakukan jual-beli valuta berdasarkan ekpektasi peningkatan suku bunga 

tersebut dan permintaan mata uang pada negara tersebut akan meningkat. 

Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memiliki dampak yang 

berbeda-beda terhadap setiap jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

artinya suatu perusahaan dapat terkena dampak positif karena adanya 

perlemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sedangkan perusahaan 

lainnya terkena dampak negatif akibat perlemahan nilai tukar tersebut. Bagi 

perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor, melemahnya nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS akan berdampak positif pada perusahaan tersebut karena 

laba yang diterima jauh lebih besar dibandingkan saat nilai tukar rupiah 
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terhadap dollar AS tetap. Sedangkan kelemahan nilai tukar rupiah terhadap 

dollar AS akan berdampak negatif pada perusahaan yang melakukan kegiatan 

impor dan perusahaan yang memiliki beban hutang dollar AS, hal tersebut 

akan sangat merugikan bagi perusahaan maupun investor, karena jumlah 

biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Semakin besar biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan akan berdampak pada berkurangnya profit 

perusahaan, yang selanjutnya mempengaruhi penurunan harga saham karena 

investor akan menarik dananya pada perusahaan yang mengalami penurunan 

profit tersebut (Tandelilin, 2010:344). 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh faktor fundamental 

mikro dan makro terhadap harga saham adalah sebagai berikut: 

1. Wuryaningrum (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Farmasi di BEI”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan berupa 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Assets Ratio 

(DAR), Return On Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) terhadap 

harga saham pada perusahaan farmasi di BEI periode tahun 2012-2014. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian dengan menggunakan 

uji kelayakan model (uji F) dikatakan layak untuk mengukur variabel 

independen terhadap variabel dependen perusahaan farmasi. Hasil analisis 

regresi uji t menunjukan bahwa CR, DAR, ROE,  dan EPS yang berpengaruh 
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signifikan terhadap harga saham. Sementara itu Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. 

2. Novasari (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PER, EPS, 

ROA dan DER Terhadap Harga Saham Perusahaan Sub-Sektor Industri 

Textile yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh PER, EPS, 

ROA dan DER secara simultan dan secara parsial terhadap harga saham 

perusahaan. Total populasi sebanyak 130 perusahaan manufaktur dan setelah 

dilakukan proses pemilihan sampel dengan metode purposive sampling 

diperoleh 10 perusahaan manufaktur. Berdasarkan hasil pengujian uji F, 

diperoleh hasil bahwa PER, EPS, ROA, dan DER secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap naiknya harga saham.  

Sedangkan hasil pengujian pada uji t diperoleh hasil bahwa PER dan EPS 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian untuk ROA dan DER menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

3. Soedarsa dan Arika (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Inflasi, Pertumbuhan PDB, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan 

Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sektor Properti dan 

Real Estate yangTerdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2013” 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh makro ekonomi yaitu 

tingkat inflasi, pertumbuhan PDB dan fundamental perusahaan yaitu ukuran 

perusahaan, leverage (DER), dan profitabilitas (ROA) terhadap harga saham 
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pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2005-2013. Populasi penelitian berjumlah 44 perusahaan 

properti dan real estate di BEI dengan sampel berjumlah 10 perusahaan yang 

dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Secara parsial  hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan inflasi, 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Leverage (DER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

4. Jumria (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor 

Fundamental Ekonomi Makro Terhadap Harga Saham Perbankan di 

Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

faktor fundamental ekonomi makro dalam hal ini inflasi, nilai tukar, suku 

bunga, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap 

harga saham pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Jumlah populasi sebanyak 39 bank yang terdiri atas 4 bank milik pemerintah 

dan 35 bank milik swasta. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 5 bank yang terdiri 

dari bank milik swasta dan bank milik pemerintah yang memiliki laporan 

keuangan selama 7 tahun dari tahun 2010-2016. Hasil penelitian melalui 

perhitungan regresi berganda diperoleh variabel inflasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap harga saham pada industri perbankan, sedangkan variabel 

jumlah uang beredar, nilai tukar, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi 

(PDB) berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada industri perbankan. 
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5. Hardaningtyas (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor 

Fundamental Mikro Makro Terhadap Harga Saham Perusahaan Semen Go 

Public”. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh 

faktor fundamental mikro dan faktor fundamental makro terhadap harga 

saham pada perusahaan semen yang sahamnya go public periode 2008-2012. 

Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling diperoleh 3 

perusahaan semen. Berdasarkan uji kelayakan (uji F) model regresi ini dapat 

digunakan atau layak untuk memprediksi pengaruh CR, ROI, ROE, PER, 

DER, EPS, DPR, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi 

terhadap variabel harga saham. Sedangkan pengujian secara parsial (uji t) 

menunjukan bahwa variabel CR, PER, DER, EPS, DPR, tingkat suku bunga 

SBI, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dan tingkat inflasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan semen 

yang go public. Hanya variabel ROI dan ROE yang mempunyai pengaruh 

tetapi tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan semen go public.  

6. Julia dan Diyani (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor 

Fundamental Keuangan dan Makroekonomi Terhadap Harga Saham”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental 

keuangan dan makroekonomi secara simultan dan secara parsial terhadap 

harga saham. Metode yang pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode purposive sampling, dari metode tersebut 

diperoleh 13 perusahaan dari 62 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di 

BEI selama periode 2009 sampai dengan 2012. Hasil penelitian secara 
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simultan menunjukan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham sebagai variabel dependen. Sedangkan secara parsial 

menunjukan bahwa fundamental keuangan yang diproksikan oleh DER, PER 

dan ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan 

makroekonomi yang diproksikan oleh kurs, suku bunga dan inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2.2 Rerangka Konseptual 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan rerangka 

konseptual yang menyatakan bahwa fundamental mikro yang terdiri dari Return 

On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Earninge Per Share (EPS), dan 

fundamental makro yang yang terdiri dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB), inflasi, dan nilai tukar memiliki pengaruh terhadap harga saham, yang 

dapat ditunjukan dengan model konseptual pada Gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Rerangka Konseptual 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Pertumbuhan PDB 

Inflasi 

Nilai Tukar 

Harga Saham 

Earning Per Share (EPS) 

Return On Equity (ROE) 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat 

yang disimpulkan dari tinjauan pustaka dan merupakan uraian sementara dari 

permasalahan yang perlu diujikan kembali. Suatu hipotesis akan diterima jika 

hasil analisis data empiris membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar, begitu 

pula sebaliknya. Berdasarkan rerangka konseptual diatas maka dapat dibuat 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Return On Equity(ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2 : Debt to Equity Ratio(DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

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

H3 : Earning Per Share(EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4 :Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

H5 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikanterhadap harga saham pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H6 : Nilai tukar berpengaruh negatifdan signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaanLQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 


