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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pertumbuhan harga saham di Indonesia relatif mengalami fluktuasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa saham menjadi salah satu tempat pilihan yang tepat untuk 

berinvestasi. Ketika membahas lebih dalam mengenai pasar modal, sesungguhnya 

pasar modal dapat diartikan sebagai wadah bagi perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan dana jangka panjang, dengan menjual kepemilikan atau menerbitkan 

surat utang. Pasar modal dapat dikatakan mempunyai fungsi ekonomi sebab 

didalamnya tersedia fasilitas dan tempat yang mempertemukan antara dua belah 

pihak yang kepentingannya berbeda. Pasar modal mempunyai fungsi keuangan, 

sebab pasar modal memberikan peluang kepada pemilik dana untuk memperoleh 

imbalan (return) sesuai dengan karakterisitik investasi yang dipilih.  

Setiap investor tentunya akan selalu mengharapkan tingkat keuntungan dari dana 

yang diinvestasikan. Sebelum mengambil keputusan investasi, seorang investor 

harus melakukan serangkaian analisis untuk mengantisipasi resiko yang mungkin 

terjadi pada investasi tersebut di masa mendatang. Penaksiran harga saham 

merupakan indikator untuk dapat mempengaruhi besar kecilnya tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh. Harga saham menggambarkan nilai perusahaan, 
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sehingga harga saham sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan prospek 

perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan 

datang (Suryanto dan Kesuma,2011).  

Kinerja keuangan perusahaan adalah aspek penting dalam menilai kondisi 

keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan pada 

tahun tertentu. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan dapat dikelompokkan dalam lima kelompok yaitu: rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio pasar, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas 

(Wahyudi,2011). Rasio profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan 

biaya yang dihasilkan dengan menggunakan aset perusahaan, baik lancar maupun 

tetap dalam aktivitas produksi, terdapat banyak cara untuk mengukur 

profitabilitas. Berbagai pengukuran ini memungkinkan analis untuk mengevaluasi 

keuntungan perusahaan dilihat baik dari sisi penjualan, aset maupun investasi 

pemilik. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi 

serta kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang akan menjadi dasar 

pembagian dividen perusahaan (Sartono, 2001). 

Dalam penelitian ini, rasio kinerja keuangan yang digunakan untuk menganalisis 

pengaruhnya terhadap harga saham adalah return on equity (ROE).Return on 

equity adalah rasio yang memperlihatkaan sejauh manakah perusahaan 

mengelolaa modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari 

invesstasi yang ditanamkan oleh pemilik modal. Rasio ini dipilih karena dapat 

dengan mudah memberikan gambaran kepada para investor untuk melihat berapa 



3 
 

berapa besar keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan pada tahun tertentu. 

Sehingga mereka tertarik untuk menanamkan dananya dalam bentuk saham. 

Tingkat ROE yang tinggi dapat memberikan informasi bagi investor ataupun 

calon investor bahwa tingkat pengembalian modal yang akan diperoleh adalah 

tinggi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penyesuaian terhadap harga saham 

secara bertahap untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perubahan informasi 

yang ada, dalam arti ROE berpengaruh positif terhadap harga saham 

(Wahyudi,2011). 

Untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi makro terhadap harga saham, ada 

beberapa faktor yang berperan, yaitu inflasi, produk domestik bruto , tingkat suku 

bunga, kurs dan defisit anggaran. Faktor-faktor makro tersebut adalah kondisi di 

luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena 

berhubungan dengan berbagai faktor kompleks yang ada dalam setiap 

pembangunan suatu negara (Suryanto dan Kesuma, 2011). Dalam penelitian ini 

analisis secara ekonomi makro yang digunakan adalah tingkat inflasi dan produk 

domestik bruto. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang bersifat umum dan 

terus -menerus. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat 

menurun dan kenaikan harga factor produksi juga akan meningkatkan biaya 

modal perusahaan. Tingginya inflasi mengakibatkan turunnya profitabilitas 

perusahaan. Pengaruh dari kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi tersebut 

akan menurunkan laba bagi pemegang saham dan juga harga saham. (Suryanto 

dan Kesuma,2011). 
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Produk domestik bruto (PDB) adalah indikator ekonomi terbaik untuk mengukur 

perkembangan ekonomi suatu negara. PDB adalah jumlah output total yang 

dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur 

nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah suatu negara tanpa membedakan 

kewarganegaraan pada suatu tahun waktu tertentu (Mankiw,2006). Sehingga 

semakin tingginya tingkat pertumbuhan PDB akan berindikasi pada tingginya 

tingkat pertumbuhan konsumsi dari warga di negara tersebut. Peningkatan 

permintaan akan meningkatkan jumlah penjualan sehingga jumlah laba 

perusahaan juga akan meningkat, yang akan berdampak pula pada peningkatan 

harga saham perusahaan, begitu juga sebaliknya. Meningkatnya PDB merupakan 

sinyal yang baik (positif) untuk investasi (Suryanto dan Kesuma, 2011).  

Kebijakan dividen sangat penting karena mempengaruhi kesempatan investasi 

perusahaan, harga saham, struktur finansial, arus pendanaan, dan posisi likuiditas. 

Masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan dividen yang berbeda-beda 

karena kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam membayar 

dividen kepada kepada para pemegang sahamnya (Poniwatie,2012). Kebijakan 

dividen yang menghasilkan tingkat dividen yang semakin bertambah dari tahun ke 

tahun akan meningkatkan kepercayaan para investor dan secara tidak langsung 

memberikan informasi kepada para investor bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan laba perusahaan semakin meningkat. Informasi yang demikian akan 

mempengaruhi permintaan dan penawaran saham di pasar modal, yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap harga saham pada suatu perusahaan 

(Sundjaja dan Barlian,2003). 
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Harga saham adalah nilai suatu saham yang mencerminkan kekayaan perusahaan 

yang mengeluarkan saham tersebut. Perubahan harga saham sangat ditentukan 

oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi di bursa. Semakin banyak 

investor yang ingin membeli atau menyimpan suatu saham, harganya semakin 

naik, sebaliknya semakin banyak investor yang ingin menjual atau melepaskan 

suatu saham, harganya semakin bergerak turun (Sundjaja dan  Barlian,2003). 

Perkembangan harga saham banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana 

harga  saham tertentu akan berfluktuasi. Harga saham akan mewakili nilai dari 

suatu perusahaan. 

Keberhasilan perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor jasa 

keuangan yang terdiri dari perusahaan  perbankan dan perusahaan asuransi yang 

mempunyai peranan penting dan strategis bagi perekonomian karena 

menyediakan berbagai jasa keuangan yang diperlukan oleh dunia usaha dan 

masyarakat luas. Peran  perusahaan perbankan sebagai sumber pembiayaan  

industri dalam  negara dan perusahaan asuransi sebagai penjamin resiko yang bisa 

saja muncul dari sisi bisnis atau usaha sebuah perusahaan. Perusahaan perbankan 

dan asuransi merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana 

pendukung  yang  amat  vital untuk menunjang kelancaran perekonomian 

(Triandaru, 2006) 

Perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi memiliki fungsi yang sama yaitu 

menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat terutama 

masyarakat bisnis sebagai badan usaha. Peranan lembaga keuangan sangat penting 

dan strategis agar peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dapat 
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ditingkatkan. Sektor jasa keuangan yang sehat, efisien, dan stabil akan dapat 

memfasilitasi dan menunjang kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil data dari 

perusahaan lembaga keuangan, khusunya perusahaan asuransi dan bank yang 

terdaftar di BEI. 

Sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya, investor harus melihat dan 

menganalisis kinerjasuatu perusahaan berdasarkan laporan keuangan, investor 

bias membuat perbandingan kinerja emiten secaara objektif. Dalam jangka 

panjang, kinerja suatu  perusahaan dan harga sahamnya akan bergerak searah, 

semakin baik kinerja perusahaan  maka semakin tinggi laba usahanya dan 

semakin banyak keuntungan yang akan dinikmati oleh para pemegang sahamnya. 

Kinerja keuangan perusahaan dan kinerja pasar modal juga akan bereaksi terhadap 

perubahan variabel ekonomi makro. Sehingga investor juga perlu melakukan 

serangkaian analisis terhadap harga saham di masa depan dari kondisi ekonomi 

makro yang terjadi. Beberapa faktor yang harus diperhatikan investor  dalam 

memprediksi harga saham di masa mendatang yaitu faktor ekonomi makro seperti 

tingkati inflasi dan pertumbuhan PDB, serta faktor fundamental perusahaan yaitu 

kondisi kinerja keuangan dan kebijakan dividen perusahaan. Dari uraian diatas, 

penulis tertarik untuk meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham, 

maka dilakukan penelitian yang berjudul “Implikasi Kinerja Keuangan, 

Tingkat Inflasi, Pertumbuhan PDB, dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga 

Saham”(Studi Pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2010-2012). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2010-2012? 

2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2012? 

3. Apakah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2010-2012? 

4. Apakah kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2010-2012? 

5. Apakah kinerja keuangan, tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, dan kebijakan 

dividen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2012? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2012. 

2. Mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap harga saham pada perusahaan 

jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012. 

3. Mengetahui pengaruh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) terhadap 

harga saham pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2010-2012. 

4. Mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham pada 

perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-

2012. 

5. Mengetahui pengaruh kinerja keuangan, tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, 

dan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan jasa sektor 

keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka manfaat dari dilakukannya 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Investor 

 Memberikan pengetahuan dan informasi bagi para investor tentang reaksi 

pasar terhadap kinerja keuangan, tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, dan 

kebijakan dividen yang mempengaruhi harga saham. 
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2. Bagi Perusahaan 

 Memberikan pengetahuan dan sebagai acuan bagi perusahaan untuk 

mengetahui pengaruh kinerja keuangan, tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, 

dan kebijakan dividen yang mempengaruhi harga saham. 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

 Penelitian ini dapat dijadikan kerangka dalam melakukan penelitian 

terutama yang berkaitan dengan pasar modal dan harga saham pada 

perusahaan jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


