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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Di era kebebasan finansial (financial freedom) ini, pilihan produk 

keuangan untuk melindungi dan meningkatkan kekayaan makin beragam dan 

dikemas secara menarik. Secara umum, investasi tidak hanya dalam bentuk aktiva 

nyata/berwujud/riil assets (seperti rumah, tanah dan emas) tetapi juga berbentuk 

aktiva keuangan (financial assets). Cepat atau lambat, investasi juga mengalami 

perubahan dan perkembangan yang cukup pesat.  

Kecenderungan dalam dunia investasi yang telah menjadi tren saat ini lebih 

mengarah pada banyaknya masyarakat pribadi maupun dunia usaha yang 

melakukan investasi modern secara langsung yang dapat diperjualbelikan baik 

melalui pasar uang, pasar modal, maupun pasar turunan. Definisi pasar modal 

semakin meluas ketika berbagai institusi mulai terlibat, karena adanya 

peningkatan pendanaan dan pembagian serta pengendalian risiko. Misalnya, 

perbankan, pasar asuransi, pasar obligasi, dan pasar saham. Akhirnya, pasar modal 

mulai diartikan sebagai pasar yang yang melibatkan semua penyedia dan 

pengguna modal secara bersama-sama. Berdasarkan ilmu ekonomi, pasar modal 

yang terintergrasi sama dengan mobilitas modal tanpa batas, (Meilani, 2007) 

Menurut Sunariyah (2004), pasar modal memberikan peran besar bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, 

fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang 
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mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana 

(investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal 

maka perusahaan publik dapat memperoleh dana segar masyarakat melalui 

penjualan efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang (obligasi). 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi 

pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan 

dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena 

pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk 

dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan 

kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. 

Meski memiliki banyak keunggulan, pasar modal juga mengandung banyak 

risiko. Pasar modal akan membahayakan jika terjadi serangan spekulatif yang  

tidak dimotori hal-hal fundamental dan teknikal melainkan kehilangan 

kepercayaan secara tiba-tiba. Kondisi seperti ini akan lebih berbahaya bagi siklus 

bisnis, jika rasio nilai kapitalisasi pasar modal terhadap GDP cukup tinggi. Karena 

itu investor memerlukan informasi yang akurat sehingga investor tidak terjebak 

pada kondisi yang merugikan, karena investasi di Bursa Efek merupakan jenis 

investasi dengan risiko yang  relatif tinggi, meskipun menjanjikan keuntungan 

yang relatif besar.  

Pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun ini mengalami pertumbuhan 

yang pesat. Dalam kurun waktu 10 tahun dari 1991 hingga 2001 terjadi kenaikan 

nilai kapitalisasi pasar hingga lebih dari 20 kali lipat. Pada 1991, jumlah saham 
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dan obligasi di pasar modal Indonesia hanya Rp. 11,2 triliun, namun pada 2001 

jumlah mencapai Rp. 263 triliun. 

Membaiknya kondisi pasar saham Indonesia juga ditunjukkan dengan 

transaksi yang melibatkan investor asing yang mengalami fluktuasi dengan 

kecenderungan terus meningkat. Pada 1992, transaksi saham yang melibatkan 

investor asing mencapai 59%. Jumlah ini menurun pada 2001 dimana transaksi 

yang melibatkan investor asing hanya 11%. Namun, pada 2005, transaksi saham 

yang melibatkan investor asing kembali naik menjadi 41% dan pada 2006 

diperkirakan mencapai lebih dari 60%. Jumlah perusahaan pialang saham yang 

beroperasi terus menyusut dari 200 perusahaan pada 1997, menjadi 100 

perusahaan pada 2005, namun tahun 2007 hanya berjumlah 50 perusahaan. 

(Meilani, 2007). 

Pada tahun 2005, pemerintahan mengambil kebijakan menaikkan harga 

BBM sebesar 50% pada tanggal 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005. Tentu saja 

kebijakan ini akan mendapatkan respon yang cepat (baik positif maupun negatif) 

dari para pelaku pasar modal.  Bagi investor yang merespon negatif terhadap 

kebijakan tersebut, maka investor akan menjual sejumlah saham yang dimiliki dan 

menempatkannya disektor yang tidak terlalu terpengaruh dari kebijakan tersebut. 

Hal ini dilakukan karena para investor beranggapan bahwa kenaikan harga BBM 

akan menyebabkan kenaikan biaya operasional yang cukup besar. Sedangkan 

pendapatan perusahaan belum tentu mengalami peningkatan. Melihat kenyataan 

ini, bukannya tidak mungkin kinerja keuangan perusahaan akan mengalami 

penurunan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga sahamnya.  
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Tahun 2006, kinerja bursa saham terjadi perkembangan pesat. Tahun 2006 

indeks bursa saham melesat naik 60%, imbal hasil (yield) obligasi negara 

membaik signifikan, kurs rupiah menguat. Hal ini terjadi karena kepercayaan 

investor portofolio asing terhadap Indonesia, baik terhadap kondisi makro 

ekonomi, politik, arah kebijakan ke depan dan kinerja perusahaan. Kenaikan harga 

saham dan perbaikan yield obligasi berdampak positif terhadap turunnya biaya 

modal bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha, (Bisnis Indonesia : 18 

Desember 2006). 

Pertumbuhan indeks saham Indonesia dan besarnya permintaan investor 

dalam tiap penawaran saham perdana menunjukkan pasar modal Indonesia 

memiliki prospek yang sangat baik di tahun 2007. Peningkatan indeks harga 

saham di pasar modal Indonesia saat ini seharusnya dapat menarik emiten baru. 

Kenyataannya, proporsi emiten baru rata-rata tahun 2003-2007 hanya sekitar dua 

persen. Rendahnya proporsi emiten baru ini dapat disebabkan adanya keraguan 

korporasi terhadap fluktuasi harga penawaran sekuritas dan keterbatasan alokasi 

dana yang diperoleh.  

Investasi di Pasar Modal memerlukan pertimbangan yang matang. Salah 

satu bentuk investasi/penanaman modal adalah dengan cara membeli saham. 

Investasi dalam bentuk saham (common stock) memerlukan informasi yang akurat 

sehingga investor tidak terjebak pada kondisi yang merugikan karena investasi di 

Bursa Efek merupakan jenis investasi dengan risiko relatif tinggi meskipun 

menjanjikan keuntungan relatif besar (Widoatmodjo:1996). 

Informasi-informasi yang diperlukan yaitu mengetahui sejauhmana eratnya 

hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham 
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perusahaan yang akan dibeli. Dengan mengetahui pengaruh variabel-variabel 

tersebut, investor dapat memiliki strategi untuk memilih perusahaan yang benar-

benar dianggap sehat sebagai tempat menanamkan modalnya. Oleh karena itu, 

Bapepam mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan tahunan agar terdapat 

transparansi dalam pengungkapan berbagai informasi yang berhubungan dengan 

kinerja emiten melalui Keputusan Ketua Bapepam No.38/PM/1996 tentang 

laporan tahunan. Dengan diwajibkannya para emiten untuk melaporkan keadaan 

keuangannya secara periodik kepada masyarakat maka diharapkan harga saham 

dapat cepat bereaksi terhadap informasi yang dipublikasikan tersebut sehingga 

akan tercapai perdagangan efek yang likuid, efisien, fair, dan transparan. 

Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan dan merupakan 

pencerminan informasi yang relevan akan dipengaruhi oleh berbagai variabel 

dimana variabel tersebut  baik secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. Variabel-variabel tersebut dapat dibagi 

dalam dua kategori, yaitu variabel yang bersifat fundamental dan bersifat teknikal. 

Variabel tersebut secara bersama-sama akan membentuk kekuatan pasar yang 

berpengaruh terhadap transaksi saham perusahaan sehingga harga saham 

perusahaan akan mengalami berbagai kemungkinan kenaikan harga maupun 

penurunan harga. 

Variabel fundamental meliputi variabel-variabel baik yang datang dari 

lingkungan internal perusahaan (company profile) maupun yang datangnya dari 

lingkungan eksternal perusahaan. Variabel internal perusahaan meliputi 

kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan, 

prospek bisnis perusahaan akan datang, prospek pemasaran yang dilakukan, dan 
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sebagainya. Sedangkan variabel eksternal meliputi keadaan sosial, ekonomi, dan 

politik. Variabel eksternal perusahaan perlu diketahui investor karena dapat 

mempengaruhi prospek perusahaan dan perdagangan surat berharga di bursa efek.  

Pendekatan analisa fundamental menurut Jones (2000) adalah untuk 

membuat peramalan Pasar Modal (menentukan harga saham) dengan 

menggunakan data yang tersedia secara cepat dan mudah untuk investor. Data 

tersebut meliputi variabel-variabel yang mempengaruhi harga saham yaitu 

Earnings Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), tingkat pertumbuhannya dan 

variabel-variabel lainnya, dan several balance sheet serta income statement items.  

Variabel teknikal meliputi variabel-variabel yang menyajikan informasi 

yang akan memberikan gambaran kepada investor untuk menentukan kapan 

pembelian saham dilakukan dan kapan saham tersebut dijual atau ditukar dengan 

saham yang lain agar memperoleh keuntungan maksimum. Variabel teknikal ini 

meliputi perkembangan harga saham dari waktu ke waktu dan volume 

perdagangan saham atau trading volume activity/TVA.  

Dalam penelitian ini digunakan variabel fundamental (EPS dan ROE) dan 

variabel teknikal (harga saham masa lalu dan volume perdagangan saham) untuk 

mengetahui dan menguji keterkaitan beberapa variabel tersebut terhadap harga 

saham.  Dalam melakukan analisa, perusahaan investor harus mendasarkan 

kerangka pikirnya pada komponen utama dalam perusahaan salah satunya adalah 

EPS (Tandelilin, 2003: 232). EPS dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu 

saham, deviden yang dibayarkan perusahaaan pada dasarnya dibayarkan di 

earningnya. Dan akhirnya membuat adanya hubungan antara perubahan earning 

dengan harga saham. Tandelilin (2003:240) menjelaskan bahwa ROE merupakan 
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salah satu ukuran kinerja (performance measures) perusahaan pada rasio 

profitabilitas (profitability ratio) yang mengukur efektivitas manajemen 

berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. 

ROE menggambarkan sejauh mana perusahaan menghasilkan laba yang bisa 

diperoleh pemegang saham.  

Sedangkan dari variabel teknikal, Harga saham masa lalu mempengaruhi 

harga saham masa sekarang yang mempunyai pola tertentu dan berulang sehingga 

berpengaruh secara psikologis terhadap investor dalam melakukan transaksi 

perdagangan ( Suad Husnan :1996). Menurut Eduardus Tandelilin (2003: 248) 

Volume perdagangan juga merupakan salah satu faktor yang memberikan 

pengaruh terhadap pergerakan saham. Aktivitas volume perdagangan (trading 

volume activity) merupakan suatu instrument yang dapat di gunakan untuk 

melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan 

aktivitas volume perdagangan saham di pasar. Volume perdagangan saham 

dianggap sebagai salah satu indikator kuat lemahnya pasar.   

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka disimpulkan bahwa harga saham di 

bursa saham tidak lepas dari pengaruh variabel fundamental dan teknikal. 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, variabel apa sajakah yang mampu 

memberikan informasi yang relevan terhadap harga saham. 

        Berlandaskan kenyataan-kenyataan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh variabel-variabel tersebut, 

oleh karena itu , peneliti mengambil judul sebagai berikut :  

“ANALISA PENGARUH VARIABEL  FUNDAMENTAL DAN VARIABEL 

TEKNIKAL TERHADAP HARGA SAHAM (STUDI PADA SAHAM INDEKS LQ 

45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005 - 2007)” 
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1.2. Perumusan Masalah 

    Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai 

berikut : 

1. Apakah variabel EPS, ROE, volume perdagangan saham, dan harga saham 

masa lalu mempunyai pengaruh secara simultan dan parsial terhadap harga 

saham LQ 45 yang terdaftar di BEI periode 2005-2007?  

2. Variabel manakah diantara EPS, ROE, volume perdagangan saham, dan 

harga saham masa lalu yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

harga saham LQ 45 yang terdaftar di BEI periode 2005-2007?   

1.3. Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel EPS, 

ROE, volume perdagangan saham, dan harga saham masa lalu terhadap harga 

saham LQ 45 yang terdaftar di BEI periode 2005-2007.  

2. Untuk mengetahui variabel dominan diantara variabel EPS, ROE, volume 

perdagangan saham, dan harga saham masa lalu terhadap harga saham  LQ 45 

yang terdaftar di BEI periode 2005-2007.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Skripsi ini  diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi investor 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Bagi emiten 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan terutama 

dalam rangka mencapai tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan 

nilai kekayaan pemegang saham. 

3. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan peneliti 

Menambah referensi dan pemahaman tentang harga saham dan berbagai 

variabel fundamental dan teknikal yang berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan obyek penelitian 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 

untuk penelitian lebih lanjut. 
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