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ABSTRAK 

 

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, NILAI TUKAR, 

TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ-45 Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2017) 

 

 

Oleh: 

Agus Suwandani 

NIM. 14.0101.0028 

 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur 
modal, profitabilitas, nilai tukar, dan inflasi terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposivesampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial struktur 

modal (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, 
profitabilitas (ROA) berpengaruh  positif dan tidak signifikan terhadap harga 

saham, kurs atau nilai tukar berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap 
harga saham, tingkat suku bunga atau BI Rate berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap harga saham, dan inflasi berpengaruh  berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap harga saham sedangkan secara simultan struktur modal, 
profitabilitas, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Kata kunci: Struktur Modal (DER), Profitabilitas (ROA), Kurs/ Nilai Tukar, 

Tingkat Suku  Bunga (BI Rate), Inflasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan sumber dana jangka 

panjang bagi perusahaan. Dilihat dari perkembangannya, jumlah perusahaan 

yang menjual sahamnya di pasar modal semakin meningkat. Pasar modal 

adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu 

bank dan lembaga pembiayaan (Siamat, 2004).   Peranan pasar modal dalam 

perekonomian suatu negara sangatlah penting. Hal ini terjadi karena pasar 

modal mempunyai dua peranan berarti dalam kegiatan ekonomi. Peranan 

pertama adalah sebagai sarana pendanaan suatu usaha dan sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana agar dapat mengembangkan usaha, 

melakukan ekspansi, untuk menambah modal kerja, dan kegiatan yang dapat 

mendukung pengembangan perusahaan. Peranan pasar modal yang kedua 

adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menempatkan dana yang 

dimiliki dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya 

(Witjaksono, 2010). 

Salah satu instrumen yang ada di pasar modal adalah saham. Saham 

secara sederhana dapat didefinisikan sebagai bukti kepemilikan seseorang 

atau badan dalam suatu perusahaan (Lubis, S., 2008). Saham sebagai 

instrumen yang banyak diminati oleh investor yang akan selalu diperhatikan 

perkembangannya karena memiliki risiko harga yang fluktuaktif 

perkembangannya. Fluktuasi harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal perusahaan (Brigham & Houston, 2010:33). Faktor 
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internal perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham diantaranya 

adalah pengumuman pendanaan seperti ekuitas dan hutang, dan laporan 

keuangan seperti profitabilitas perusahaan. Adapun faktor eksternal yang 

berpengaruh terhadap harga saham adalah pengumuman dari pemerintah 

seperti perubahan tingkat suku bunga tabungan dan deposito kurs valuta 

asing, inflasi serta berbagi regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Dalam kaitannya dengan investasi saham, investor memilih 

saham perusahaan yang layak untuk dipilih berdasarkan kriteria yaitu 

mempertimbangkan pendapatan yang diharapkan (expected return) dan risiko 

(risk) yang terkandung dalam alternatif investasi yang dilakukan. 

Saat ini perusahaan LQ45 bisa dikategorikan baik dalam 

perkembangannya. Indeks LQ45 adalah indeks yang berisi 45 saham terpilih 

yang memiliki likuiditas tinggi sehingga mudah untuk diperdagangkan.  

Selain penilaian atas likuiditas yang tinggi, seleksi atas saham pada indeks 

saham LQ45 juga harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya, saham yang 

ada harus berkapitalisasi besar  dan sangat likuid sehingga mudah untuk 

trading. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah struktur modal 

(Brigham dan Houston (2010:33). Struktur modal merupakan perimbangan 

jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, 

saham preferen dan saham biasa (sartono 2010:225). Kesalahan dalam 

menentukan struktur modal akan mempunyai dampak yang luas, terutama 

bagi perusahaan yang lebih cenderung melakukan pinjaman/ hutang yang 
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hanya akan menambah beban biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan 

sehingga struktur modal mempunyai pengaruh negatif bagi harga saham. 

Selain itu, profitabilitas juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham (Brigham dan Houston (2010:33). Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu 

tahun yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data 

laporon laba rugi akhir tahun. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitas yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

menghasilkan laba yang tinggi yang akan meningkatkan harga saham 

sehingga profitabilitas mempunyai pengaruh positif bagi harga saham.. 

Faktor ekonomi yang mempengaruhi harga saham lainnya adalah nilai 

tukar (Brigham dan Houston (2010:33). Nilai tukar mata uang merupakan 

harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat 

perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu (Nopirin, 

2012:163). Peranan nilai tukar rupiah terhadap dollar US dalam ekonomi 

makro di Indonesia sangatlah penting karena naik atau turunnya nilai tukar 

rupiah akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap harga saham. 

Menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing memiliki pengaruh negatif 

terhadap ekonomi dan pasar modal, karena menurunnya kurs dapat 

meningkatkan biaya impor bahan baku dan meningkatkan suku bunga yang 

akan memberikan sinyal negatif bagi indeks harga saham sehingga nilai tukar 

mempunyai pengaruh positif bagi harga saham. 
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Suku bunga juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga 

saham (Brigham dan Houston (2010:33). Suku bunga adalah biaya pinjaman 

atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman yang dinyatakan dalam 

prosentase. Tingkat suku bunga menjadi salah satu daya tarik bagi investor 

menanamkan investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi 

dalam bentuk saham akan tersaingi. Kenaikan tingkat suku bunga akan 

meningkatkan harga capital, sehingga memperbesar biaya perusahaan yang 

akan berakibat terjadinya perpindahan investasi dari saham ke deposito atau 

fixed, sehingga tingkat suku bunga yang tinggi akan memberikan sinyal 

negatif bagi harga saham. 

Inflasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham 

(Brigham dan Houston (2010:33). Kondisi dikatakan mengalami inflasi jika 

kenaikan harga meluas bukan hanya terjadi pada satu atau dua barang saja. 

Meningkatnya inflasi secara relatif adalah sinyal negatif bagi pemodal di 

pasar modal, karena inflasi akan meningkatkan pendapatan dan biaya 

perusahaan. Kenaikan inflasi secara terus-menerus akan mengakibatkan 

penurunan harga saham suatu perusahaan dan akan mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan oleh para investor sehingga Inflasi mempunyai 

pengaruh negatif bagi harga saham. 

Berdasarkan sumber data penelitian terdahulu masih belum menjelaskan 

bahwa terdapat faktor dominan yang berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian 

ini akan mencoba menganalisis pengaruh faktor mikro (struktur modal dan 
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profitabilitas peusahaan)  dan faktor makro (nilai tukar, tingkat suku bunga, 

inflasi) yang secara simultan maupun parsial  mempengaruhi harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di dalam latar 

belakang, dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah nilai tukar/ kurs berpengaruh terhadap harga saham? 

4. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap harga saham? 

5. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap harga saham? 

6. Apakah struktur modal, profitabilitas, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan 

inflasi secara simultan berpengaruh terhadap harga saham? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh struktur modal 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 
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3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh nilai tukar  terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

4. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat suku bunga  

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

5. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh inflasi  terhadap 

harga saham perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017.  

D. Kontribusi Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan 

berpijak dan referensi bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti 

kajian penelitian yang sama untuk periode waktu yang akan datang. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil dari studi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas, nilai tukar, tingkat 

suku bunga, dan inflasi terhadap harga saham yang bisa dijadikan 

masukan atau bahan pertimbangan dalam melakukan investasi saham  

bagi para investor maupun para  pelaku bisnis lainnya.  
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E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika 

penulisan 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis, menjelaskan uraian 

landasan teori yang mendasari laporan keuangan serta pengaruhnya terhadap 

harga saham, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model 

penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, berisi uraian mengenai penentuan sampel, 

jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan 

definisi operasional serta metode analisis. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan tentang deskripsi objek 

penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan. 

BAB V Penutup, menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Teori 

1. Signalling Theory (Teori Isyarat) 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan 

atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan 

dimasa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan 

bagaiman pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, tepat dan 

akurat sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat 

analisis untuk melakukan keputusan investasi. 

Menurut Jogiyanto (2012), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut 

mengansung nilai positif, makadiharapkan pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal 

baik (good news) atau signal buruk (bad news). Jika pengumuman 

tersebut menjadi signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan 

volume dalam perdagangan saham. 
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Pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang (good 

news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, 

dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan 

dalam volume perdagangan saham. Menurut teori sinyal kegiatan 

perusahaan memberikan informasi kepada investor tentang prospek 

return masa depan yang substansial. Informasi sebagai sinyal yang 

diumumkan pihak manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki 

prospek bagus dimasa depan.  Dengan demikian hubungan antara 

publikasi informasi baiklaporan keuangan, kondisi keuangan ataupun 

social politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat 

dalam efisiensi pasar. 

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

dapat menjadi signal bagi pihak diluar perusahaan, terutam bagi pihak 

investor adalah  laporan  tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam  

laporan tahunan dapat berupa informasi akuntasi yaitu informasi nyang 

berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu 

informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan 

tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan 

informasi yang dianggap penting diketahui oleh pengguna laporan baik 

pihak dalam maupun pihak luar. Semua investor memerlukan informasi 

untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat 

melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan 
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preferensi risiko yang diinginkan. Jika suatu perusahaan ingin sahamnya 

dibeli investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan 

keuangan secara terbuka dan transparan. 

2. Harga Saham 

Harga saham merupakan harga suatu saham yang terjadi di pasar 

bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham yang bersangkutan di pasar modal (Jogiyanto, 2008:167). Harga 

saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan 

pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalisasi harga saham 

perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada 

arus kas yang diharapkan diterima di masa yang akan datang oleh 

investor. Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan 

memberikan kepuasan bagi investor yang rasional. Harga saham yang 

cukup tinggi akan memberikan keuntungan, yaitu berupa capital gain 

dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga memudahkan bagi 

manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:7), harga saham menentukan 

kekayaan pemegang saham. Harga saham pada satu aktu tertentu akan 

bergantung pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh 

investor, jika investor membeli saham. Harga sham akan terbentuk dari 

adanya transaksi yang terjadi di pasar modal yang  ditentukan oleh 

permintaan dan penaaran saham.  
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a. Jenis-Jenis Harga Saham 

Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widoatmojo (2005:54) 

adalah sebagai berikut: 

1) Harga Nominal 

Harga yang tercantum di dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yan 

dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting 

saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan 

berdasarkan nilai nominal 

2) Harga Perdana 

Harga ini merupakan pada aktu arga saham tersebut dicatat di 

bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya 

ditetapkan oleh penjamin emisi (underrite) dan emiten dengan 

demikian akan diketahui beberapa harga saham emiten itu akan 

dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga 

perdana. 

3) Harga Pasar 

Harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi 

kepada investor, maka harga pasar adalah harga ual dari 

investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini teradi 

setelah saham tersebut dicatat di bursa  Transaksi di sini tidak 

lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang 

disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang 
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benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena 

pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi 

harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap 

hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga 

pasar. 

4) Harga Pembukaan 

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau 

pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat 

dimulainya hari nursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu 

saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan 

pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa 

menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar 

mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak 

selalu terjadi. 

5) Harga Penutupan 

Harga penutupan Adalah harga yang diminta oleh penjual atau 

pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, 

bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi 

transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar 

penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga 

penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, 

harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa 

tersebut. 
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6) Harga Tertinggi 

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi 

yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi 

atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang 

sama. 

7) Harga Terendah 

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah 

yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila 

terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada 

harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan 

lawan dari harga tertiggi. 

8) Harga Rata-Rata 

Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan 

harga terendah. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi 

harga saham di pasar modal, hal ini terjadi karena harga saham dapat 

mempengaruhi oleh faktor eksternal dari perusahaan maupun faktor 

internal perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2010:33) harga 

saham dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu: 

1) Faktor Internal 

a) Pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan 

seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, 
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penarikan produk baru, laporan produksi, laporan 

keamanan, dan laporan penjualan. 

b) Pengumuman pendanaan, seperti pengumuman yang 

berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

c) Pengumuman badan direksi manajemen (management 

board of director announcements) seperti perubahan dan 

pergantian direktur, manajemen dan struktur organisasi. 

d) Pengumuman pengambilalihan diverifikasi, seperti 

laporan merger investasi, investasi ekuitas, laporan 

takeover oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan 

investasi dan lainnya. 

e) Pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik 

pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya. 

f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), 

seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan dan 

lainnya. 

g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti 

peramlaba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir 

tahun fiskal earning per share (EPS), dividen per share 

(DPS),  price earning ratio (PER), net profit margin 

(NPM), return on assets (ROA) dan lain-lain.  
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2) Faktor Eksternal 

a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku 

bunga tabungan dan deposito kurs valuta asing, inflasi 

serta berbagi regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

b) Pengumuman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan 

atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

c) Pengumuman industry sekuritas, seperti laporan 

pertemuan tahunan insider trading, volume atau harga 

saham perdagangan pembatasan atau penundaan trading. 

Menurut Agus Sartono (2008:9), harga saham terbentuk di 

pasar  modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba per 

lembar saham atau earning per share (EPS), rasio laba terhadap 

harga per lembar saham atau price earning ratio (PER), tingkat 

bunga bebas risiko yang diukur dari tingkat bunga deposito 

pemerintah dan tingkat kepastian operasi perusahaan. 

Selain faktor-faktor di atas, harga saham juga dapat 

dipengaruhi oleh kondisi perusahaan. Semakin baik kinerja suatu 

perusahaan akan berdampak pada laba yang diperoleh perusahaan 

dan keuntungan yang didapat oleh investor, sehingga akan 

mempengaruhi peningkatan harga saham. 

 



16 
 

 

3. Struktur Modal 

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara 

modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri (Riyanto, 2008:296). 

Manajer dalam upaya memenuhi kebutuhan dananya harus menciptakan 

alternatif-alternatif yang efisien. Keputusan pendanaan yang efisien dapat 

tercapai ketika perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal, 

dimana struktur modal tersebut dapat meminimalkan biaya penggunaan 

modal keseluruhan. Struktur modal merupakan suatu permasalahan yang 

penting karena baik buruknya struktur modal akan berdampak pada 

posisi finansial perusahaan. Keputusan pendanaan harus memperhatikan 

proporsi yang tepat antara penggunaan hutang dan modal sendiri. Oleh 

karena itu, manajer harus berhati-hati karena keputusan pendanaan akan 

berdampak pada nilai perusahaan yang kemudian akan mempengaruhi 

kemakmuran pemegang saham. 

Struktur modal perusahaan adalah pembiayaan permanen yang 

terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang 

saham. Jadi, struktur modal suatu perusahaan hanya merupakan sebagian 

dari struktur keuangannya. Struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Oleh karena itu, struktur modal diukur dengan debt to equity 

ratio (DER). Rumus perhitungan DER adalah sebagai berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
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Debt to equity ratio menggambarkan perbandingan antara total 

hutang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber 

pendanaan usaha. Debt to Equity Ratio mengungkapkan bagaimana 

penggunaan pendanaan perusahaan dari struktur modal yang dimiliki 

oleh perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan modal yang 

berasal dari ekuitas. Semakin besar DER menandakan struktur 

permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan utang-utang relatif 

terhadap ekuitas dan mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi. 

Kreditur jangka panjang lebih menyukai rasio DER yang kecil karena 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah aktiva yang didanai oleh 

pemilik modal sehingga semakin kecil resiko kreditur yang secara tidak 

langsung akan mempengaruhi peningkatan harga saham bagi pemilik 

modal 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profit atau laba selama satu tahun yang dinyatakan dalam rasio laba 

operasi dengan penjualan dari data laporon laba rugi akhir tahun, (Sujoko 

dan Ugy Soebiantoro, 2007). Profitabilitas merupakan gambaran dari 

kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Ukuran profitabilitas 

perusahaan dapat berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, 

tingkat pengembalian invetasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas 

pemilik. Perusahaan haruslah dalam keadaan yang menguntungkan agar 

bisa menjalankan operasionalnya. Hakikatnya investor akan tertarik pada 
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perusahaan yang dapat menjamin tercapainya keuntungan. Dimana 

keuntungan yang diperoleh perusahaan memberikan ramalan terhadap 

tingkat pengembalian dari kegiatan investasi yang dilakukan. Semakin 

banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya maka akan 

mendorong naiknya harga saham yang selanjutnya berimbas pada 

peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena pentingnya pencapaian 

profitabilitas bagi manajemen perusahaan, maka perlu diketahui faktor-

faktor yang mempengaruhi sehingga manajemen dapat memaksimailkan 

nilai dan meminimalisir dampak negatif yang akan terjadi. 

Perusahaan yang mempunyaa tingkat profitabilitas yang tinggi 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba 

yang tinggi sehingga akan meningkatkan harga saham perusahaan 

tersebut. Didalam penelitian ini, akan mencoba menganalisis pengaruh 

profitabilitas  terhadap harga saham dengan model perhitungan Return on 

asset (ROA). Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return On Asset 

(ROA) merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 

mengelolah investasinya. Di samping itu hasil pengembalian investasi 

menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah (kecil) rasio ini 

semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini 
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digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan.  

5. Nilai Tukar 

Nilai tukar mata uang merupakan harga di dalam pertukaran dua 

macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau 

harga antara kedua mata uang tertentu (Nopirin, 2012:163). Kurs 

memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, 

karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari 

berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Nilai tukar atau disebut 

juga kurs valuta dalam berbagai transaksi ataupun jual beli valuta asing 

dikenal ada empat jenis, yaitu:  

a. Selling rate (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

b. Middle rate (kurs tengah), yaitukuras tengah antara kurs jual dan 

kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan 

oleh Bank Central pada suatu saat tertentu. 

c. Buying rate (kurs beli), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

d. Flat rate (kurs flat), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual 

beli bank notes dan traveler chaque, dimana dalam kurs tersebut 

telah diperhitungkan biaya promosi dan biaya lain-lain. 

Peranan nilai tukar rupiah terhadap dollar US dalam ekonomi makro 

di Indonesia sangatlah penting karena naik atau turunnya nilai tukar 
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rupiah akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap harga 

saham. Penurunan kurs rupiah terhadap mata uang asing memiliki 

pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Menurunnya kurs 

dapat meningkatkan biaya impor bahan baku dan meningkatkan suku 

bunga yang akan memberikan sinyal negatif bagi indeks harga saham 

sehingga, dapat diasumsikan bahwa nilai tukar mempunyai pengaruh 

positif terrhadap harga saham. 

6. Tingkat Suku Bunga 

Suku bunga adalah nilai dari pinjaman yang dinyatakan dalam 

prosentase dari uang pokok pada setiap waktu yang disepakati 

(Sunariyah, 2013:80). Menurut Tandelilin (2012:213), tingkat suku 

bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (present 

value) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi 

tidak akan menarik lagi bagi para investor. Tingkat suku bunga yang 

tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemeriuntah yang 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian negara. Suku 

bunga ini penting diperhitungkan karena didalamnya memuat informasi 

yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh para investor.  
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Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabahnya, yaitu: 

a. Bunga simpanan 

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah 

pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau 

balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. 

Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito. 

b. Bunga pinjaman 

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam 

(debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah 

peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman adalah harga 

jual dan contoh harga jual adalah bunga kredit. 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu daya tarik bagi investor 

menanamkan investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga 

investasi dalam bentuk saham akan tersaingi. Oleh karena itu, seiring 

meningkatnya tingkat suku bunga akan meningkatkan harga capital, 

sehingga memperbesar biaya perusahaan yang akan berakibat terjadinya 

perpindahan investasi dari saham ke deposito atau fixed. Tingkat suku 

bunga yang tinggi akan memberikan sinyal negatif bagi harga saham. 

7. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya harga produkproduk secara 

keseluruhan (Tandelilin, 210:212). Definisi inflasi banyak ragamnya 

seperti yang dapat ditemukan dalam literatur ekonomi. Inflasi adalah 
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suatu keadaan yang mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang 

diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (instrinsik) mata uang suatu 

negara.  

a. Jenis-Jenis Inflasi 

Jenis-jenis inflasi atau macam-macam inflasi dapat dibedakan 

berdasarkan tingkat keparahan, sumber dan penyebabnya.  

1) Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya 

Berdasarkan tingkat keparahan1nya, inflasi dapat dibedakan atas 

ringan, sedang, berat, dan sangat berat.  

a) Inflasi ringan : Inflasi ringan adalah inflasi yang masih 

belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini 

dapat dengan mudah dikendalikan. Harga-harga yang naik 

secara umum, namun belum menimbulkan krisis di bidang 

ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun.  

b) Inflasi sedang : Inflasi ini belum membahayakan kegiatan 

ekonomi. Tetapi inflasi ini bisa menurunkan kesejahteraan 

orang-orang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berkisar 

antara 10%-30% per tahun.  

c) Inflasi berat : Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi 

perekonomian. Pada inflasi berat ini, biasanya orang 

cenderung menyimpan barang. Dan pada umumnya orang 

mengurungkan niatnya untuk menabung, karena bunga pada 
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tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Inflasi berat 

berkisar antara 30%-100% per tahun.  

d) Inflasi sangat berat (Hyperinflation) : Inflasi jenis ini sudah 

mengacaukan kondisi perekonomian dan susah 

dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan 

kebijakan fiskal. Inflasi yang sangat berat berada pada 

100% keatas setiap tahun.  

2) Inflasi Berdasarkan Sumbernya 

Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan atas inflasi yang 

bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari 

dalam negeri.  

a) Inflasi yang bersumber dari luar negeri : Inflasi ini terjadi 

karena ada kenaikan harga di luar negeri. Pada perdagangan 

bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam 

perdagangan. Bila suatu negara mengimpor barang pada 

negara yang mengalami inflasi, maka otomatis kenaikan 

harga tersebut (inflasi) akan memengaruhi harga-harga 

dalam negerinya sehingga menimbulkan inflasi. Contoh, 

Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari 

negara lain. Jika di negara itu harga barang-barang modal 

naik, maka kenaikannya itu akan turut berpengaruh di 

Indonesia sehingga menimbulkan inflasi.  
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b) Inflasi yang bersumber dari dalam negeri : Inflasi yang 

bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena 

pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan 

anggaran defisit. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri 

juga dapat terjadi karena kegagalan panen. Kegagalan panen 

menyebabkan penawaran pada suatu jenis barang 

berkurang, sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-

harga akan naik.  

3) Inflasi Berdasarkan Penyebabnya 

Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan atas inflasi 

karena kenaikan permintaan dan inflasi karena biaya produksi  

a) Inflasi karena kenaikan permintaan : Kenaikan permintaan 

terkadang tidak dapat dipenuhi produsen. Oleh karena itu, 

harga-harga cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hukum 

ekonomi "jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, 

maka harga cenderung naik.  

b) Inflasi karena kenaikan biaya produksi : Kenaikan biaya 

produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik, 

sehingga dapat menimbulkan inflasi. 

b. Dampak Inflasi 

Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi 

yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. 
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Berikut ini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap 

kegiatan ekonomi masyarakat.  

a. Dampak Inflasi terhadap pendapatan  

Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan 

dapat bersifat menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa 

kondisi (kondisi inflasi lunak), inflasi dapat mendorong 

perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para 

pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, akan 

tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya 

pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang 

berpenghasilan tetap inflasi akan menyebabkan mereka rugi 

karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang 

dan jasa akan semakin sedikit.  

b. Dampak inflasi terhadap ekspor  

Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. 

Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor 

semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan 

negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang 

ekspor berkurang, yang mengakibatkan jumlah penjualan 

berkurang. Devisa yang diperoleh juga semakin kecil.  

c. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung  

Pada masa inflasi, pendapatan rill para penabung berkurang 

karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya 
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berkurang karena laju inflasi. Misalnya, bulan januria tahun 

2006 seseorang menyetor uangnya ke bank dalam bentuk 

deposito satu tahun. Deposito tersebut menghasilkan bunga 

sebesar, misalnya, 15% per tahun. Apabila tingkat inflasi 

sepanjang januari 2006-januari 2007 cukup tinggi, katakanlah 

11%, maka pendapatan dari uang yang didepositokan tinggal 

4%. Minat orang untuk menabung akan berkurang. 

d. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok 

Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan 

harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh 

karena persentase dari inflasi tidak teratur, kita tidak dapat 

memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. 

Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak 

tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian, 

terutama untuk produsen. 

Meningkatnya inflasi secara relatif adalah sinyal negatif bagi 

pemodal di pasar modal karena inflasi akan meningkatkan pendapatan 

dan biaya perusahaan.  

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan data penelitian sebelumnya mengenai analisis faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap harga saham, hasilnya menunjukkan bahwa  

masih terdapat varian faktor-faktor yang berpenagruh secara signifikan 

terhadap harga saham.  
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Penelitian yang dilakukan Pangemanan, Saerang, Maramis, Manajemen, 

& Ratulangi (2017) tentang Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Struktur 

Modal Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan 

Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Populasi data 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahan-perusahaan sub 

sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012-2016. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 

secara parsial Return on Equi adalah perusahan-perusahaan sub sektor 

pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2012-2016. ty dan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

Sambelay, Rate, & Baramuli (2017) menganalisis pengaruh profitabilitas 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ-45 

periode 2012-2016. Hasilnya menunukkan bahwa Return on Assets 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan Net Profit Margin 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaanperusahaan 

yang terdatar di LQ-45. 

Rakasetya, Darminto, & AR. (2013) juga menganalisis pengaruh faktor 

mikro dan makro ekonomi terhadap harga saham perusahaan Mining And 

Mining Services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio, Return on 

Equity, inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilaukukan Syamsurijal Tan, Agus Syarif 

(2014) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Pada Industri Transportation Services Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-

2012, memberikan hasil bahwa Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, 

Return on Equity mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. 

Penelitian yang dilakukan Yuli Handayani, Jeni & Afi (2017) tentang 

Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Tingkat Suku Bunga, dan Tarif 

Pph Badan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Properti dan Real Estate 

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016. Hasilnya menunjukkan bahwa 

inflasi dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Selain itu, Abdul Rozak (2017) menganalisis faktor suku bunga dan 

jumlah uang yang beredar terhadap harga saham sektor perbankan, hasilnya 

menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh struktur modal terhadap harga saham. 

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara 

modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri (Riyanto, 2008:296). 

Struktur modal adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya 

nilai perusahaan. Keputusan pendanaan harus memperhatikan proporsi 

yang tepat antara penggunaan hutang dan modal sendiri. Salah satu rasio 

leverage perusahaan yang digunakan untuk mengetahui struktur modal 
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perusahaan adalah Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan 

imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding 

hutangnya (Sutrisno, 2009).  

H1. Struktur modal berpengaruh negatif terhadap harga saham 

2. Pengaruh profitabilitas terhadap harga saham. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profit atau laba selama satu tahun yang dinyatakan dalam rasio laba 

operasi dengan penjualan dari data laporon laba rugi akhir tahun, (Sujoko 

dan Ugy Soebiantoro, 2007). Ukuran profitabilitas perusahaan dapat 

berbagai macam seperti : laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian 

invetasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Perusahaan 

haruslah dalam keadaan yang menguntungkan agar bisa menjalankan 

operasionalnya. Hakikatnya investor akan tertarik pada perusahaan yang 

dapat menjamin tercapainya keuntungan. Salah satu satu rasio 

keuntungan perusahaan adalah Return on Asset (ROA) yang merupakan 

merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-

aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Semakin tinggi 

rasio ini berarti semakin besar pula peluang perusahaan dalam 

memperoleh laba.  

H2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham 
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3. Pengaruh nilai tukar terhadap harga saham 

Nilai tukar mata uang merupakan harga di dalam pertukaran dua 

macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau 

harga antara kedua mata uang tertentu (Nopirin, 2012:163). Peranan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar US dalam ekonomi makro di Indonesia 

sangatlah penting karena naik atau turunnya nilai tukar rupiah akan 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap harga saham. Jika 

nilai tukar rupiah terhadap dollar US menurun maka nilai saham 

perusahaan yang aktivitasnya didominasi dengan kegiatan ekspor akan 

meningkat sedangkan nilai saham perusahaan yang memiliki banyak 

hutang dalam bentuk dollar US akan menurun (Sujoko, 2009). Oleh 

karena itu, menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing memiliki 

pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Menurunnya kurs 

dapat meningkatkan biaya impor bahan baku dan meningkatkan suku 

bunga yang akan memberikan sinyal negatif bagi harga saham. 

H3. Nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham 

4. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap harga saham 

Suku bunga adalah nilai dari pinjaman yang dinyatakan dalam 

prosentase dari uang pokok pada setiap waktu yang disepakati 

(Sunariyah, 2013:80). Menurut Tandelilin (2012:213), tingkat suku 

bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (present 

value) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi 

tidak akan menarik lagi bagi para investor. Tingkat suku bunga menjadi 
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salah satu daya tarik bagi investor menanamkan investasinya dalam 

bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam bentuk saham akan 

tersaingi. Seiring meningkatnya tingkat suku bunga akan meningkatkan 

harga capital, sehingga memperbesar biaya perusahaan yang akan 

berakibat terjadinya perpindahan investasi dari saham ke deposito atau 

fixed. Tingkat suku bunga yang tinggi akan memberikan sinyal negatif 

bagi harga saham.  

H4. Suku bunga berpengaruh negatif terhadap harga saham 

5. Pengaruh inflasi terhadap harga saham 

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya harga produk-produk secara 

keseluruhan (Tandelilin, 210:212).   Inflasi sebagai suatu fenomena 

ekonomi yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, 

merupakan obyek kajian yang sangat menarik. Inflasi sering terjadi di 

sebagian besar negara berkembang. Meningkatnya inflasi secara relatif 

adalah sinyal negati bagi pemodal di pasar modal karena inflasi akan 

meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Oleh karena itu, 

hipotesis ini beranggapan bahwa kenaikan inflasi akan mengakibatkan 

penurunan harga saham suatu perusahaan. 

H5. Inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham 
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6. Pengaruh simultan struktur modal, profitabilitas, tingkat suku bunga, dan 

inflasi terhadap harga saham 

Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham di pasar modal. 

Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal 

perusahaan  seperti struktur modal, profitabilitas, nilai tkar,tingkat suku 

bunga, dan inflasi.Investor tentu akan memperhatikan faktor-faktor 

tersebut dalam proses pengambilan keputusan investasi yang 

dilakukannya agar memberikan hasil yang diharapkan. 

H6. struktur modal, profitabilitas, tingkat suku bunga dan inflasi 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham 
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D. Model Penelitian 

Penelitiian ini akan menganalisis pengaruh dari variabel independen  (struktur 

modal, proitabilitas, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi) terhadap 

harga saham, baik secara simultan maupun secara parsial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

B. Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

dalam bentuk kuantitatif yang dinyatakan dalam angka-angka yang 

menunjukkan nilai terhadap variabel yang diwakilinya. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel yang bersifat tidak acak dan sampel dipilih berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu dengan menggunakan data panel. Adapun 

kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 

periode yang dimulai pada 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 

2017. 

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang 

Rupiah sehingga perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan 

satuan mata uang U$ Dollar akan dikeluarkan dari sampel. 
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4. Perusahaan yang aktif menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit 

ke Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif mengenai laporan keuangan tahunan dan harga 

saham penutupan tahunan (closing price) perusahaan. Adapun sumber 

data pada penelitian ini diperoleh dari Indonesia Stock Exchange 

(www.idx.co.id), Biro Pusat Statistik (www.bps.go.id), dan Yahoo 

Finance (www.finance.yahoo.com). Sedangkan klasifikasi 

pengumpulan data yang digunakan adalah data panel yang merupakan 

gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross 

section). 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data sekunder yang 

didapat dari laporan keuangan perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ-45 yang diterbitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

D. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Harga Saham 

Harga saham merupakan harga suatu saham yang terjadi di pasar 

bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan 

http://www.finance.yahoo.com/
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ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di 

pasar modal (Jogiyanto, 2008:167). Harga saham yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu harga saham triwulanan. Data harga saham 

diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id). 

b. Struktur Modal 

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara 

modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri (Riyanto, 

2008:296). Adapun model perhitungan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan 

imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal 

sendiri. Rumus perhitungan DER adalah sebagai berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

c. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profit atau laba selama satu tahun yang dinyatakan dalam rasio laba 

operasi dengan penjualan dari data laporon laba rugi akhir tahun, 

(Sujoko dan Ugy Soebiantoro, 2007). Profitabilitas dalam penelitian ini 

diukur dengan ROA. Return on asset (ROA) merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki 

perusahaan bisa menghasilkan laba (Eduardus Tandelilin, 2010). 

Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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d. Nilai Tukar 

Nilai tukar mata uang merupakan harga di dalam pertukaran dua 

macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau 

harga antara kedua mata uang tertentu (Nopirin, 2012:163). Nilai tukar 

dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan rumus kurs jual 

dan kurs beli sebagai berikut: 

𝐾𝑢𝑟𝑠 𝐽𝑢𝑎𝑙 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑡𝑎 𝑈𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔
 

𝐾𝑢𝑟𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑖 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑡𝑎 𝑈𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑅𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ 

e. Suku Bunga 

Suku bunga adalah nilai dari pinjaman yang dinyatakan dalam 

prosentase dari uang pokok pada setiap waktu yang disepakati 

(Sunariyah, 2013:80). Menurut Tandelilin (2012:213), tingkat suku 

bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang (present 

value) aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan 

investasi tidak akan menarik lagi bagi para investor. Adapun metode 

analisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap harga saham adalah 

dengan menghitung rata-rata suku bunga Bank Indonesia (SBI) 

Triwulanan. 

Model analisis pengaruh inflasi terhadap saham dapat dijabarkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 = 𝑏% 𝑥 𝑀 𝑥 𝑡 
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f. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan terjadinya harga produkproduk secara 

keseluruhan (Tandelilin, 210:212). Meningkatnya inflasi secara relatif 

adalah sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal karena inflasi akan 

meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Model analisis 

pengaruh inflasi terhadap saham dapat dijabarkan dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑓 =  
𝐼𝐻𝐾𝑠  𝐼𝐻𝐾𝑘

𝐼𝐻𝐾𝑘
 𝑥 100 

E. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2010). Analisis 

deskripti merupakan  penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel independen dan variabel dependen. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga 

layak dilakukan pengujian statistik. Uji Normalitas dalam penelitian 
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ini menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. 

Penelitian metode ini didasarkan karena metode ini yang umum 

digunakn untuk menguji normalitas data. Untuk mengetahui 

hasilnya, dengan analisis : 

1) Jika nilai probabilitas atau nilai signifikan < taraf signifikan 

yang ditetapkan, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2) Jika nilai probabilitas atau nilai signifikan > taraf signifikansi 

yang ditetapkan, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2016 

:107). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakalh dalam 

model regresi linier terdapat korelas antara kesalahan pengganggu 

ada suatu periode (1) dengan periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. . Menurut 

Ghozali (2013) cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (D-W test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi: 
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Tabel 3.1 

Durbin Watson d-test : Pengambilan Keputusan 

 

Hipotesis Nol Keputusan Ketentuan 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif 

Tolak 

 

No decision 

 

Tolak 

 

No decision 

 

Tidak di 

tolak 

0 < d < d2 

 

d1 ≤ d ≤ du 

 

4 – du < d < 4 

 

4 – du ≤ d ≤  4 - dL 

 

du < d< 4 - du 

        Sumber: Ghozali, 2013 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu time series 

karena ‘’gangguan’’ pada individu atau kelompok cenderung 

mempengaruhi individu atau kelompok pada periode berikutnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorleasi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan ada korelasi antar variabel bebas (independent). 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak 

ortogonal yang artinya variabel independen yang dinilai korelasi 
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antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali 2016). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance juga dapat mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF – 1/tolerance) dan 

Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai cutoff dan lawannya 

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas senilai tolerance <

1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual 

tidak sama untuk semua pengamatan, yang menyebabkan estimator 

menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi 

sangat tinggi. Jika vaiance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali 

2016). Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

glejser yaitu uji yang meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Hasil uji glejser dapat dilihat dari probabilitas 

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi jika tingkat 

signifikansinya >5%, maka tidak terdapat heteroskedastisitas 
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(homoskedastitas), sednagkan apabila tingkat signifikannya <5%, 

maka terjadi heteroskedastisitas. 

3. Analisis Data Panel 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari 

beberapa variabel independen secara bersama‐sama maupun secara 

sendiri‐sendiri terhadap variabel dependen. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel. Dalam 

metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: 

a. Model Common Effect 

Common effect merupakan metode atau model regresi paling 

sederhana karena hanya mengkombinasikan data time-

series dan cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi 

waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku 

data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Data 

dikombinasikan tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu dan 

antar individu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary 

least square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk 

mengestimasi model data panel. 

b. Model Fixed Effect 

Model fixed effect berasumsi bahwa intersep dan slope ( ) dari 

persamaan regresi (model) dianggap konstan baik antar unit cros 
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section maupun antar unit time series. Untuk mengestimasi data 

panel pada model ini menggunakan teknik variable dummy untuk 

mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-

beda, baik lintas unit cross-section maupun antar unit time-series.  

Model estimasi ini sering disebut dengan teknik least squares 

dummy variable (LSDV). 

c. Model Random Effect 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan  mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 

individu. Pada model random effect perbedaan intersep 

diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. 

Keuntungan menggunakan model random effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan 

error component model (ECM) atau teknik generalized least 

square (GLS) 

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola 

data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni: 

a. Uji Chow 

Chow test merupakan model pengujian yang digunakan untuk 

menentukan model fixed effet atau random effect yang paling tepat 

digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai 

signifikansi cross-section chi-square < 0.05, maka model fixed 

effect terpilih daripada common effect, dan begitu juga sebaliknya. 
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b. Uji Hausman 

Hausman test merupakan model pengujian yang digunakan untuk 

memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling 

tepat digunakan. Apabila signifikansi cross-section random < 

0.05, maka dalam penelitian ini model fixed effect, dan begitu 

juga sebaliknya. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F-statisctic) 

Menurut Ghozali (2016;96), uji F bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas (independen) secara bersama–sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat (dependen). Adapun prosedur yang digunakan 

dalam uji F adalah sebagai berikut :  

a) Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 

derajat bebas (n - k), dimana n : jumlah pengamatan dan k : 

jumlah variabel.  

b) Kriteria keputusan :  

1) Uji Kecocokan model ditolak jika α > 0,05  

2) Uji Kecocokan model diterma jika α < 0,05  

b. Uji Parsial (Uji t-statistic) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan menganggap variabel independen lainnya konstanta 

(Ghozali, 2011:98).  
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Adapun kriteria dari uji t adalah sebagai berikut; 

1) Jika t-hitung > t-tabel maka variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat 

2) Jika t-hitung < t-tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat 

3) Jika angka sig. <  𝛼 = 0,05 maka maka variabel bebas 

berpengaruh signiikan terhadap variabel terikat 

4) Jika angka sig. > 𝛼 = 0,05 maka variabel bebas tidak 

berpengaruh signiikan terhadap variabel terikat  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas, kurs, tingkat suku 

bunga, dan inflasi terhadap harga saham pada perusahaan yang termasuk 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 dengan 

menggunakan data panel, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. 

2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. 

3. Kurs atau nilai tukar berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. 

4. Tingkat suku bunga atau BI Rate berpengaruh negatif terhadap harga 

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017. 
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5. Inflasi berpengartuh positif terhadap harga saham perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-

2017. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk penelitian dengan topic yang sama pada periode yang 

akan datang: 

a. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Hanya menggunakan lima variabel independen yang dapat 

mempengaruhi harga saham. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan untuk lebih memperhatikan laporan 

keuangannya terutama dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

harga saham. Laporan keuangan ini diharapkan penggunaanya lebih 

baik agar dapat meningkatkan harga saham. 

2. Bagi investor, diharapkan lebih memperhatikan laporan keuangan 

perusahaan sebelum melakukan investasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya: 

a. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yang 

dapat mempengaruhi harga saham, diharapkan penelitian 
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selanjutnya bisa menambahkan variabel independen lain yang 

belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. 

b. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengambil 

peruahaan yang termasuk di dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017, diharapkan penelitian selanjutnya 

memperluas objek penelitian dan periode pengamatannya. 
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