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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel fundamental perusahaan

dan nilai tukar terhadap harga saham pada perusahaan yang termasuk kedalam indeks

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. variabel fundamental perusahaan

tersebut diwakili oleh empat rasio keuangan yaitu earning per share (EPS), current

ratio (CR), debt to equity ratio (DER), dan return on equity (ROE). Periode yang

yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode tahun 2009 – 2013. Populasi

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 yang tercatat

di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa earning

per share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, hal ini

dibuktikan oleh nilai koefisien koefisien regresi sebesar 4,174 dan nilai signifikansi

sebesar 0,000. Variabel current ratio (CR) tidak signifikan terhadap harga saham, hal

ini dibuktikan oleh nilai signifikansi CR sebesar 0,876. Variabel debt to equity ratio

(DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan

oleh nilai signifikansi DER sebesar 0,022. Variabel reutrn on equity (ROE)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan oleh nilai

koefisien regresi ROE sebesar 5,053 dan nilai signifikansi ROE sebesar 0,000.

variabel nilai tukar tidak signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan oleh

nilai signifikansi nilai tukar sebesar 0,297. variabel EPS, CR, DER, ROE, dan nilai

tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, hal ini

dibuktikan oleh nilai signifikansi F sebesar 0,000.

Kata kunci: Earning per Share, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on

Equity, Nilai Tukar.
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ABSTRACT

This study aims to determine corporate fundamental variable and exchange rate

against stock price in the company which include into index LQ45 listed on the

Indonesia Stock Exchange. These variables is represented by four finances ratio, such

as earning per share (EPS), current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), and

return on equity (ROE). The period used in this research is period 2009-2013. The

population in this research is a company which include into LQ45 listed on the

Indonesia Stock Exchange. This survey shows that earning per share (EPS) is

positive and significant on stock price. This is proved by the regression coefficient for

4,174 and the significant value for 0,000. Current ratio (CR) variable does not

significant against stock price. This is proved by significant value CR for 0,876. Debt

to equity ratio (DER) is negative and significant on stock price. This is proved by

significant value DER for 0,022. Return on equity (ROE) is positive and significant

towards stock price. This is proved by the regression coefficient for 5,053 and

significant value for 0,000 The exchange rate variable does not significant on stock

price. This is proved by the significance of exchange rate for 0,297. EPS, CR, DER,

ROE variables and exchange rate simultaneously affect the stock price. This is proved

by significant value of F for 0,000.

Key word: Earning per Share, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on

Equity, Exchange Rate.
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RINGKASAN

Analisis analisis pengaruh variabel fundamental perusahaan dan nilai tukar

terhadap harga saham perusahaan; I.Z.T.W Sandi Yudha; 100810301055; 87

halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pasar modal adalah suatu pasar (tempat berupa gedung) yang disiapkan guna

memperdagangkan saham-saham, obligasi obligasi, dan jenis surat berharga lainnya

dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Pasar modal merupakan tempat

bagi para investor untuk menginvestasikan dananya salah satunya dalam bentuk

saham. Banyak pertimbangan yang dimiliki oleh investor dalam menginvestasikan

modalnya pada saham di pasar modal. Menurut Priantinah dan Kusuma (2012), salah

satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi para investor yaitu perubahan harga

saham yang tidak menentu dan penuh dengan risiko yang menyebabkan adanya

keraguan pada investor untuk berinvestasi.

Banyak pertimbangan yang dimiliki oleh investor dalam menginvestasikan

modalnya pada saham di pasar modal. Menurut Priantinah dan Kusuma (2012), salah

satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi para investor yaitu perubahan harga

saham yang tidak menentu dan penuh dengan risiko yang menyebabkan adanya

keraguan pada investor untuk berinvestasi. Keadaan suatu negara seperti

pertumbuhan ekonomi, politik, dan moneter menjadi faktor yang sangat

mempengaruhi perubahan harga saham (Priantinah dan Kusuma, 2012). Perubahan

tersebut bisa berdampak positif atau berdampak negatif bagi saham tersebut. Jika

berdampak postif maka harga saham tersebut akan naik, sedangkan jika berdampak

negatif maka harga saham tersebut akan turun. Harga saham juga dapat dipengaruhi

oleh tinggi rendahnya minat investor terhadap permintaan saham tersebut. semakin

tinggi permintaan investor terhadap saham tersebut maka harga saham tersebut akan

cenderung naik, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat permintaan investor

terhadap saham tersebut maka harga saham tersebut akan cenderung turun.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel fundamental

perusahaan dan nilai tukar terhadap harga saham pada perusahaan yang termasuk

kedalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. variabel fundamental

perusahaan tersebut diwakili oleh empat rasio keuangan yaitu earning per share

(EPS), current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), dan return on equity (ROE).

Periode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode tahun 2009 – 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan ditentukan

dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel sebanyak 14 perusahaan yang

tergabung dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode

2009 – 2013.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa earning per share (EPS)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan oleh nilai

koefisien koefisien regresi sebesar 4,174 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Variabel current ratio (CR) tidak signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan

oleh nilai signifikansi CR sebesar 0,876. Variabel debt to equity ratio (DER)

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan oleh

nilai signifikansi DER sebesar 0,022. Variabel reutrn on equity (ROE) berpengaruh

positif dan signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien

regresi ROE sebesar 5,053 dan nilai signifikansi ROE sebesar 0,000. Variabel nilai

tukar tidak signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi

nilai tukar sebesar 0,297. Variabel EPS, CR, DER, ROE, dan nilai tukar secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, hal ini dibuktikan oleh nilai

F hitung ssebesar 9,870 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Priantinah dan Kusuma (2012), banyak cara alternatif yang dapat

digunakan oleh para investor yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi di

Indonesia. salah satu cara investasi yang paling sering dilakukan oleh para investor

yaitu dengan menginvestasikan dananya pada investasi berwujud seperti tanah atau

emas. Mereka berasumsi bahwa menginvestasikan dana pada tanah atau emas

merupakan investasi yang sangat menguntungkan karena harga tanah dan emas

memiliki tingkat kenaikan harga yang cukup besar. Akan tetapi ada cara lain untuk

melakukan investasi selain membeli tanah, emas, dan bank yaitu berinvestasi di pasar

modal.

Menurut Sunariyah (2009) pasar modal adalah suatu pasar (tempat berupa

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi obligasi, dan

jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Pasar modal merupakan tempat bagi para investor untuk menginvestasikan dananya

salah satunya dalam bentuk saham. Bagi para investor berinvestasi pada saham sangat

menguntungkan karena dengan berinvestasi pada saham, investor  mempunyai

harapan untuk memperoleh keuntungan berupa dividen saham yang tinggi. Selain

tempat untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan yang tinggi, investasi di pasar

modal juga memiliki risiko yang tinggi terhadap investasinya. Sedangkan bagi

perusahaan, pasar modal merupakan tempat untuk memperoleh dana tambahan untuk

menjalankan perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Banyak pertimbangan yang dimiliki oleh investor dalam menginvestasikan

modalnya pada saham di pasar modal. Menurut Priantinah dan Kusuma (2012), salah

satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi para investor yaitu perubahan harga

saham yang tidak menentu dan penuh dengan risiko yang menyebabkan adanya
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keraguan pada investor untuk berinvestasi. Keadaan suatu negara seperti

pertumbuhan ekonomi, politik, dan moneter menjadi faktor yang sangat

mempengaruhi perubahan harga saham (Priantinah dan Kusuma, 2012). Perubahan

tersebut bisa berdampak positif atau berdampak negatif bagi saham tersebut. Jika

berdampak postif maka harga saham tersebut akan naik, sedangkan jika berdampak

negatif maka harga saham tersebut akan turun.  Harga saham juga dapat dipengaruhi

oleh tinggi rendahnya minat investor terhadap permintaan saham tersebut. semakin

tinggi permintaan investor terhadap saham tersebut maka harga saham tersebut akan

cenderung naik, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat permintaan investor

terhadap saham tersebut maka harga saham tersebut akan cenderung turun.

Setiap investor masing-masing memiliki tujuan tertentu dalam berinvestasi.

tujuan yang dimiliki investor dalam berinvestasi pada umumnya yaitu memperoleh

keuntungan yang sebesar-besarnya serta memperoleh rasa aman dari investasi

tersebut. Menurut Halim (2009), ada dua cara untuk menganalisis faktor yang

mempengaruhi perusahaan serta melakukan penilaian terhadap investasi dalam

bentuk saham. Dua analisis atau pendekatan yang digunakan untuk menganilisis dan

memilih saham, yaitu analisis teknikal dan alisisis fundamental. Tujuan dari anilisis

ini adalah untuk mengetahui atau memberi gambaran kepada investor terhadap

kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang

serta menilai kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain.

Menurut Tryfino (2009: 18), analisis teknikal adalah metode analisis yang

berdasarkan pada pergerakan harga saham sesuai dengan kemungkinan teknis dari

pergerakan data statistik yang bersifat historikal pada jangka waktu tertentu. Analisis

teknikal adalah pelengkap dari analisis fundamental, sehingga inverstor sebaiknya

melakukan analisis fundamental terlebih dahulu sebelum membeli atau menjual

saham. Maka dari itu, dasar utama dalam menganalisis harga saham yaitu dengan

menganalisis harga saham dengan analisis fundamental (Tryfino, 2009: 18).

Menurut Ang (dalam Mulia dan Nurdhiana, 2012) analisis fundamental adalah

analisis yang digunakan untuk memperkirakan harga saham yang akan terjadi dimasa
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yang akan datang dengan cara mengestimasi nilai faktor fundamental yang

berpengaruh terhadap harga saham di masa yang akan datang dan menggunakan

hubungan variabel tersebut hingga didapat taksiran harga saham. Analisis

fundamental disebut juga sebagai analisis perusahaan karena analisis ini

menggunakan data keuangan perusahaan untuk menghitung nilai intrinsik saham

perusahaan tersebut. Analisis fundamental tersebut membandingkan nilai intrinsik

dengan harga pasarnya untuk menentukan apakah harga saham tersebut telah

menggambarkan nilai intrinsiknya.

Menurut Choirani et al.(2013), analisis variabel fundamental sangat penting

bagi investor maupun pihak. Bagi para investor, analisis fundamental digunakan

untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang terlihat

dalam laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk menilai perkembangan

perusahaan. Jika nilai perusahaan yang ditunjukkan menunjukkan nilai yang positif

dan semakin meningkat tiap tahunnya, Investor akan semakin tertarik untuk

menginvestasikan modalnya. Sedangkan bagi perusahaan, analisis fundamental

digunakan untuk menilai dan mengoptimalkan kinerja perusahaannya yang berguna

untuk menarik para investor.

Menurut Gitosudarmo dan Basri (dalam Priatinah , 2012) harga saham di

pasar merupakan perhatian utama dari perhatian manajer keuangan untuk

memberikan kemakmuran kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Harga saham dapat ditentukan atau diramalkan dengan cara mengidentifikasi

variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi harga saham serta menganalisis

laporan keuangan historis perusahaan. Dari laporan keuangan historis tersebut,

kinerja perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisis laporan keuangan

dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan yang akan

digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio pertumbuhan, rasio likuiditas, rasio

solvabilitas atau rasio hutang, dan rasio profitabilitas yang masing akan di wakili oleh

Earning Per Share, Current Ratio, Debt To Equity, dan Return On Equity.
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Salah satu Komponen yang paling penting yang harus diperhatikan dalam

analisis perusahaan yaitu laba per lembar saham atau Earning Per Share (EPS).

Menurut Kasmir (dalam Choirani et al., 2013) rasio laba per lembar saham atau

disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. EPS dianggap

sebagai informasi berguna dan paling mendasar karena dapat menggambarkan

prospek keuntungan yang akan didapat dimasa depan. Penelitian yang telah dilakukan

oleh Wiguna dan Mendari (dalam Priatinah, 2012) investor dalam mengambil

keputusan banyak memperhatikan pertumbuhan Earning per Share.

Salah satu rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Current

Ratio (CR). Menurut Kasmir (2012:134), rasio lancar atau current ratio (CR)

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara

keseluruhan. Pemilihan CR sebagai rasio yang akan digunakan untuk diteliti karena

rasio likuiditas ini sering digunakan oleh para investor untuk mengukur kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang

dimilikinya. Apabila Current Ratio (CR) yang dimiliki suatu perusahaan semakin

besar berarti menunjukkan semakin besar juga kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja yang sangat dibutuhkan

untuk menjaga performance kinerja perusahaan dan pada akhirnya akan

mempengaruhi harga saham. Hal ini dapat memberikan keyakinan pada investor

untuk memiliki saham perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan harga

saham.

Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitan ini yaitu Debt To Equity

Ratio (DER). Menurut (Kasmir, 2012:145), debt equity to ratio (DER) adalah rasio

yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi utangnya

dengan modal yang mereka miliki.salah satu sumber pendanaan eksternal yang sangat

penting bagi perusahaan adalah utang. DER dipilih dalam penelitian ini karena salah

satu rasio solvabilitas ini dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam
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memenuhi kewajibannya dengan menggunakan beberapa bagian dari modal sendiri

(ekuitas) untuk membayar hutang. Apabila nilai dari DER suatu perusahaan tinggi,

hal ini  menyebabkan harga saham suatu perusahaan akan menjadi rendah, hal

tersebut disebabkan apabila perusahaan memperoleh laba, maka perusahaan akan

lebih cenderung untuk menggunakan laba tersebut untuk membayar hutangnya

daripada untuk membayar dividen.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Return on

Equity (ROE). Menurut Tandelilin (dalam Amanda et al., 2013) ROE merupakan

salah satu rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba bagi pemegang saham atas modal yang mereka investasikan dalam

perusahaan. Keuntungan yang dimaksud disini yaitu keuntungan yang tersedia bagi

para pemegang saham (earning for stockholder equity) atau laba setelah pajak

(earning after tax). Dari sudut pandang investor ROE merupakan Salah satu indikator

yang paling penting untuk menilai prospek dari suatu perusahaan dimasa yang akan

datang dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Apabila

ROE semakin besar, maka  semakin optimal perusahaan menggunakan modal sendiri

dalam menghasilkan dan meningkatkan laba. Apabila  semakin besar keuntungan

(laba) yang diperoleh oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula minat investor

untuk menginvestasikan dananya dalam saham perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat faktor eksternal yang digunakan untuk diteliti.

Menurut Prihantini (2009) Harga saham tidak hanya dipengaruhi fakor internal

perusahaan semata tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor

ekonomi, politik, dan keuangan suatu negara. Faktor eksternal yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu nilai tukar atau yang biasa disebut kurs. Menurut Thobarry (2009)

Dampak menurunnya nilai tukar rupiah terhadap pasar modal memang

dimungkinkan, mengingat sebagian besar perusahaan yang sudah go‐public di BEI

mempunyai hutang luar negeri dalam bentuk valuta asing. Di samping itu

produk‐produk yang dihasilkan oleh perusahaan publik tersebut banyak
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menggunakan bahan yang memiliki kandungan impor tinggi. Merosotnya rupiah

dimungkinkan menyebabkan jumlah hutang perusahaan dan biaya produksi menjadi

bertambah besar jika dinilai dengan rupiah. Suseno (dalam Prihantini, 2009)

menyatakan bahwa nilai tukar rupiah yang relatif rendah terhadap mata uang negara

lain terutama Dollar Amerika akan mendorong peningkatan ekspor dan dapat

mengurangi laju pertumbuhan impor. Nilai tukar rupiah yang rendah juga akan

mendorong melemahnya daya beli masyarakat yang dapat memicu kurang

menariknya tingkat investasi dalam rupiah.

Pada penelitian ini perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan yang terdaftar di

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Kurnianto (2013) LQ45

adalah suatu forum yang didalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang sahamnya

memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. Perusahaan yang

terdaftar di LQ45 tidak hanya satu jenis perusahaan, melainkan dari berbagai jenis

perusahaan ada di LQ45.  Kurnianto (2013) juga mengemukakan bahwa perusahaan

yang terdaftar di LQ45 adalah perusahaan yang telah mendapat kehormatan dari para

investor, karena pelaku pasar modal telah mengakui dan mempercayai bahwa tingkat

likuiditas dan kapitaliasi pasar perusahaan baik. Akan tetapi perusahaan tersebut

harus tetap bekerja keras agar dapat mempertahankan posisinya, karena setiap enam

bulan sekali saham – saham perusahaan tersebut akan di pantau dan akan diadakan

review yang berlangsung pada awal Februari dan awal Juli. Pemilihan saham LQ45

harus wajar, maka dari itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai komite penasehat

yang terdiri dari para ahli di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

(BAPEPAM-LK) yang sekarang tugas dan fungsinya telah pindah ke Otoritas Jasa

Keuangan (OJK), Profesional, dan Universitas di bidang pasar modal. Maka dari itu,

peneliti melakukan penelitiannya pada perusahaan yang ada di LQ45.

Hasil penelitian dari Amalia (2010) tentang analisis pengaruh EPS, ROI, dan

DER terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia

pada periode 2005 – 2007 bahwa EPS, ROI, dan DER memiliki pengaruh yang
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signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel EPS merupakan variabel yang

dominan pengaruhnya terhadap harga saham.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mulia dan Nurdhiana (2011)

tentang pengaruh Book Value, Price to Book Value, Earning Per Share, dan Price

Earning Ratio terhadap harga saham perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2007 – 2010 bahwa Book Value, Price to Book Value,

Earning Per Share, dan Price Earning Ratio berpengaruh signifikan terhadap harga

saham sedangkan Price to Book Value tidak berpengaruh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwipratama (2009) tentang pengaruh

PBV, DER, EPS, DPR dan ROA terhadap harga saham perusahaan food and

Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003 – 2007 mengatakan

bahwa secara simultan semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan.

Sedangkan secara parsial hanya EPS saja yang berpengaruh positif terhadap harga

saham.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Priantinah dan Kusuma (2012) tentang

pengaruh Return on Investment, Earning per Share, dan Dividen per Share terhadap

harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2008 – 2010 mengatakan bahwa Return on Investment, Earning per Share,

dan Dividen per Share secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga

saham. Sedangkan secara parsial ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan

signifikan terhadap harga saham.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kembali tentang

penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Priantinah dan Kusuma di tahun 2012

tentang pengaruh Return on Investment, Earning per Share, dan Dividen Per Share

terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2008 – 2010. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2008-2010, sedangkan

penelitian ini dilakukan pada tahun 2009 - 2013. Perbedaan lainnya yaitu terletak

pada variabel independennya. Pada penelitian sebelumnya variabel independen yang
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digunakan yaitu Return on Investment, Earning per Share, dan Dividen Per Share,

sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Earning

Per Share, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On Equity. Rasio tersebut

dipilih karena dianggap sangat berpengaruh terhadap harga saham. Rasio – rasio

tersebut dipilih dari masing – masing jenis rasio keuangan yang terdiri dari rasio

profitabilitas, likuiditas, leverage, dan pasar sehingga penelitian ini dapat

memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang kinerja suatu

perusahaan. Selain itu penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel

fundamnetal internal saja, sedangkan pada penelitian ini variabel yang digunakan

yaitu variabel fundamental dan variabel eksternal yaitu nilai tukar mata uang yang

menggambarkan fenomena yang sedang terjadi di tahun penelitian ini. Penelitian ini

mengambil periode penelitian 5 tahun dari tahun 2009 – 2013, hal ini juga yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Penggunaan periode yang lebih

lama dan terbaru akan mengetahui keadaan pasar modal yang sesungguhnya pada

tahun terkini. Perbedaan lainnya antara penelitian ini dengan yang lain yaitu

penelitian ini menggunakan faktor eksternal yaitu nilai tukar, dimana pada tahun

2009 – 2013 nilai tukar rupiah (IDR) terhadap dollar Amerika (USD) mengalami

fluktuasi yang cukup signifikan dimana pada tahun 2009 sebesar 10398,35, tahun

2010 sebesar 9084,55, tahun 2011 sebesar 8779,49, tahun 2012 sebesar 9380,39, dan

di tahun 2013 sebesar 10451,37. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada objek yang

diteliti. Dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu perusahaan yang termasuk ke

dalam indeks LQ45. Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 terdiri dari berbagai

macam sektor, sedangkan pada penelitian lainnya hanya menggunakan satu sektor.

Maka dari itu, hasil dari penelitian diharapkan akan mewakili semua perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan pengaruh dari fenomena-fenomena yang

terjadi hingga tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai “ Analisis Pengaruh Variabel Fundamental Perusahaan dan Nilai
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Tukar Terhadap Harga Saham ( Studi Kasus Pada Saham Indeks LQ45 Periode 2009

– 2013 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti merumuskan masalah penlitian ini yaitu:

1. Apakah variabel fundamental perusahaan berpengaruh terhadap harga saham

pada perusahaan LQ45 periode 2009 - 2013?

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

periode 2009 – 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh variabel fundamental perusahaan

terhadap harga saham pada perusahaan LQ45.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap harga saham pada

perusahaan LQ45.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta

bukti empiris mengenai Variabel Fundamental Perusahaan dan Nilai Tukar

Terhadap Harga Saham perusahaan.

2. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam memprediksi harga

saham di masa yang akan datang.
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3. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi untuk meningkatkan

kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan harga per lembar saham

perusahaan.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai proses pembelajaran dan dapat

menambah pengetahuan tentang pasar modal.
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