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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effect of profitability on LQ 45 Index Stock 

Price, analyze the effect of liquidity on the LQ 45 Index Stock Price, analyze the 

influence of Leverage on the LQ 45 Index Stock Price, analyze the effect of sales 

growth on the LQ 45 Index Stock Price, analyze the effect of dividends on LQ 45 

Index Stock Price. 

The population in this study is the LQ45 company listed on the IDX. While 

the sample in this study uses LQ45 companies that are consistently listed on the 

Stock Exchange in 2014 to 2016. Sampling in this study uses purposive sampling. 

Data analysis techniques use multiple regression analysis with classical 

assumptions. 

Based on the results of the analysis in the previous section, the following 

conclusions can be drawn: Profitability affects stock prices, Liquidity does not 

affect stock prices, Leverage does not affect stock prices, Sales growth affects 

stock prices, Dividends affect stock prices. 

 

 

Keywords : profitability, liability, leverage, sales growth, dividends, stock prices. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap 

Harga Saham indeks LQ 45, menganalisis pengaruh likuditas terhadap Harga 

Saham indeks LQ 45, menganalisis pengaruh Leverage terhadap Harga Saham 

indeks LQ 45, menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap Harga 

Saham indeks LQ 45, menganalisis pengaruh dividen terhadap harga sahamindeks 

LQ 45. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

BEI. Sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 yang 

konsisten terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2016. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda dengan asumsi klasik. 

Berdasarkan pada hasil analisis pada bagian sebelumnya maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: Profitabilitas  berpengaruh terhadap harga saham, 

Likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham, Leverage tidak berpengaruh 

terhadap harga saham, Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap harga 

saham, Dividen berpengaruh terhadap harga saham. 

 

 

Kata kunci : profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, dividen, 

harga saham.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam proses perkembangan dunia yang pesat, setiap negara ditarget agar 

kuat menghadapi perkembangan dunia dengan tepat dan cepat. Investasi 

merupakan unsur yang berpengaruh pada ekonomi suatu negara. Seiring 

berjalannya waktu, perkembangan pasar modal di indonesia juga mempengaruhi 

perusahaan-perusahaan yang listing untuk tumbuh. Tempat untuk perusahaan dan 

investor dalam melakukan transaksi jual beli sekuritas adalah Bursa Efek 

Indonesia (BEI). “Perusahaan memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek perusahaan, sinyal yang ditampilkan suatu 

perusahaan akan membedakan penilaian investor terhadap suatu perusahaan” 

(Brigham dan Houston, 2001). Pada pasar modal, pengambilan keputusan 

investasi memerlukan sejumlah informasi yang berkaitan dengan naik turunnya 

harga saham. 

Harga saham merupakan hasil penilaian kinerja suatu perusahaan yang di 

pengaruhi oleh kekuatan pasar. Harga saham berfluktuasi setiap saat  tergantung 

oleh banyaknya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Jika semakin 

banyak permintaan saham,maka harga saham naik. Sebaliknya, jika mengalami 

penurunan yang drastis berarti menurunkan nilai harga saham di mata calon 

investor atau investor.“Perusahaan yang mancapai prestasi baik, maka saham 

perusahaan akan banyak diminati oleh para investor” (Setiawan, 2009:3). 
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Bursa efek indonesia menerbitkan Indeks LQ 45 . Indeks terdiri dari 45 

saham dengan liquid tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria. Indeks LQ 45 

merupakan salah satu indikator indeks saham di BEI yang dapat dijadikan 

pedoman sebagai bahan untuk menilai kinerja perdagangan saham. Dari 

banyaknya saham yang ada di pasar modal Indonesia, paling diminati oleh para 

investor antara lain adalah saham LQ 45 yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Saham LQ 45 banyak diminati karena memiliki frekuensi perdagangan tinggi 

serta kapitalisasi yang tinggi sehingga kondisi keuangan saham dan prospek 

pertumbuhan baik. Alasan peneliti memilih indeks LQ 45, karena saham-saham 

LQ 45 merupakan saham-saham yang paling banyak diminati investor di pasar 

modal Indonesia, memiliki tingkat likuiditas tinggi, dan nilai kapitalisasi pasar 

yang tinggi, serta dijadikan sebagai patokan naik turunnya harga saham di Bursa 

Efek Indonesia. 

Namun permasalahannya perusahaan yang terdaftar pada LQ 45 saham-

sahamnya  tidak bersifat tetap, hanya yang memenuhi kriteria yang dapat masuk 

dalam LQ 45 dan sebaiknya jika tidak memenuhi kriteria akan keluar. Kriteria LQ 

45 yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam 12 bulan terakhir,memiliki nilai transaksi perdagangan saham 

terbesar dan masuk 60 besar perusahaan. 

2. Dalam 12 bulan terakhir, memiliki nilai kapitalisasi terbesar dan masuk 60 

besar perusahaan. 

3. Di BEI, tercatat minimum tiga bulan. 

4. Memiliki kondisi keuangan perusahaan yang baik. 
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5. Memiliki prospek pertumbuhannya yang bagus. 

6. Merupakan urutan tertinggi frekuensi transaksi. 

Pengumuman LQ 45 pada awal febuari dan agustus, tiap enam bulan.  

Dalam menentukan harga saham, ada beberapa faktor yang di 

pertimbangkan oleh perusahaan pada umumnya antara lain profitabilitas, 

likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan dividen. “Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama 

satu tahun” Sujoko dan Soebiantoro (2007). Menurut peneliti Sofyan (2011) 

“profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya”. Profitabilitas perusahaan yang 

meningkat, akan membuat harga saham naik, oleh karna itu dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi maka investor akan tertarik untuk berinvestasi saham di 

perusahaan tersebut.  

Menurut peneliti Gitman (2009) “likuiditas menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat 

waktunya atau kemampuan perusahaan untuk menyediakan kas atau setara kas 

yang ditunjukan besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah diubah 

menjadi kas meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan”. Jadi perusahaan 

yang memiliki likuiditas baik, dalam pembayaran dividen juga akan lebih baik. 

“Leverage menggambarkan seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utangnya” (Fahmi, 2014:74). Menurut linda (2015) “leverage dapat diukur 

menggunakan Debt To Equity Ratio (DER) yaitu dengan membandingkan total 
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liabilitasdengan ekuitas”. DER untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini, maka 

semakin besar pula modal dari utang untuk mendanai ekuitas. Menurut 

penelitisartono (2010:120) “leverage merupakan proporsi penggunaan utang 

untuk membiayai investasinya”. Semakin tinggi leverage maka harga saham akan 

menurun, artinya leverage berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran keberhasilan investasi 

periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan di 

masa yang akan datang. “Laju pertumbuhan bahan suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai 

kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang” (Barton et al.1989). 

Tingginya pertumbuhan penjualan menggambarkan adanya tambahan dana, maka 

cenderung meningkat juga pembayaran dividen. “Perusahaan yang penjualannya 

relatif stabil akan aman dalam mengambil banyak hutang dan menanggung beban 

tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan yang penjualannya tidak stabil” 

(Brigham dan Houston, 2006:42). Pertumbuhan penjualan memiliki efek yang 

berlawanan arah dengan harga saham. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan 

penjualan membutuhkan modal investasi dan modal kerja, maka menyebabkan 

turunnya harga saham. 

Dividen  merupakan pembagian laba perusahaan yang besarnya telah 

ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut peneliti 

Miller dan Rock (1985) “Pembagian dividen dibagikan tiap-tiaptahun atau 

periodik dan dividen dapat memberikan penerangan yang baik mengenai 
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manajemen perusahaan ke pasar modal”. Keputusan kenaikan dividen hanya 

dilakukan bila manajemen yakin akan dapat mempertahankan peningkatan 

tersebut di masa yang akan datang. Pada industri makanan dan minuman di bursa 

efek indonesia, terjadi permasalahan pembayaran dividen yang cenderung 

menurun sehingga mempengaruhi kebijakan pendanaan perusahaan, karena akan 

mengurangi kas dan mendorong perusahaan mengeluarkan sekuritas baru.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Pratiwi, Ratih (2017) tentang 

“pengaruh likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan dividen terhadap 

harga saham”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sampel dan 

variabel. Sampel penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan indeks LQ 45 yang 

terdaftar di BEI. Alasan dipilihnya saham LQ 45 adalah meskipun saham tersebut 

paling likuid dan aktif diperdagangkan tetapi ada beberapa fenomena dimana 

sinyal yang ada di pasaran belum tentu baik hal ini dapat dilihat dari nilai leverage 

perusahaan yang tinggi mengacu pada penelitian Dewi (2015). 

 Selain itu juga, terdapat penambahan leverage sebagai variabel 

independen.  Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh harga saham yang sahamnya konsisten. Konsisten dalam 

penelitian ini artinya perusahaan go public yang terdaftar di LQ 45  selama 3 tahun 

berturut-turut yaitu periode 2014-2016 melalui penelitian yang berjudul 

“Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan, 

dividen terhadap harga saham (konsisten terdaftar LQ 45 periode tahun 

2014-2016)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian 

ini akan mengkaji tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan 

penjualan dan dividen terhadap harga saham sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. “Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham indeks LQ 45?” 

2. “Apakah likuiditas berpengaruh terhadap harga saham indeks LQ 45?” 

3. “Apakah leverage berpengaruh terhadap harga saham indeks LQ 45?” 

4. “Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap harga saham 

indeks LQ 45?” 

5. “Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham indeks LQ 

45?” 

 1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap Harga Saham indeks LQ 45. 

2. Menganalisis pengaruh likuditas terhadap Harga Saham indeks LQ 45. 

3. Menganalisis pengaruh Leverage terhadap Harga Saham indeks LQ 45. 

4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap Harga Saham 

indeks LQ 45.  

5. Menganalisis pengaruh dividen terhadap harga saham indeks LQ 45. 
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1.3.2 Kegunaaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, diantaranya  : 

1. Bagi Penulis  

Nilai tambah dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan tambahan 

wawasan pembelajaran serta ilmu pengatahuan yang berkaitan tentang harga 

saham dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Bagi Investor  

Diharapkan dapat memberikan keuntungankepada para penanam modal 

dengan cara mengkaji sertamemberikan tambahan informasi sehingga dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan.  

3. Bagi Perusahaan  

Diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan khususnya mengenai 

pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, pertumbuhan penjualan dan dividen 

terhadap harga saham. 

4. Bagi Akademik  

Dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan literatur untuk penelitian 

selanjutnya dan diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahun bagi 

para pelajar, akademik, dan pembaca. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

“Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan permasalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan”.  

BAB II TELAAH PUSTAKA  

“Bab ini memaparkan dari penelitian terdahulu yang telah berhubungan 

penelitian yang dilakukan, landasan teori, penyusunan kerangka pemikiran, 

perumusan dan pengembangan hipotesis penelitian”. 

BAB III METODE PENELITIAN 

“Bab ini menjabarkan metode penelitian dari variabel penelitian dan 

definisi operasional unsur, menentukan populasi dan sampel, sumber dan jenis 

data, metode pengumpulan data dan teknik alat kajian data yang digunakan dalam 

penelitian”. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

“Pada bab ini menguraikan dan membahas hasil dari pengolahan dan 

kajian data dari keseluruhan objek penelitian yang dilakukan”.  

BAB V PENUTUP  

“Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil olah data 

dan analisis data pada objek penelitian yang dilakukan”. 

 


