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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian di Indonesia tentunya memberikan dampak terhadap 

perusahaan dan semua sektor perekonomian nasional. Perusahaan diharuskan 

untuk terus meningkatkan kinerja mereka agar semakin efektif, efisien, dan 

ekonomis dalam menghadapi perkembangan bisnis saat ini. Perusahaan yang 

sanggup memenuhi keinginan pemegang saham di pasar modal yang nantinya 

akan dipilih oleh para investor. Melakukan investasi saham di pasar modal 

termasuk dalam golongan investasi yang memiliki risiko tinggi. Hal ini 

dikarenakan sifat komoditi dalam saham sangat peka akan perubahan-perubahan 

makro ekonomi yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Perusahaan-perusahaan publik yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) digolongkan ke dalam 12 (dua belas) sektor. Salah satunya 

adalah sektor infrastruktur. Sektor ini meliputi perusahaan-perusahaan yang 

memiliki peran dalam hal pembangunan dan pengadaan infrastruktur, misalnya 

infrastruktur transportasi, konstruksi, bangunan sipil, telekomunikasi, dan utilitas. 

Proses pembangunan yang dilakukan suatu Negara tentu perlu adanya andil sektor 

ini. Oleh sebab itu, sektor ini menjadi salah satu pendorong dalam perkembangan 

Indonesia. 

Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat menjadi fokus pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan 
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infrastruktur. Adanya pembangunan ini ditujukan agar biaya logistik Indonesia 

dapat berkurang. Apabila dibanding dengan negara lain di Asia, biaya logistik 

Indonesia masih terbilang mahal. Itulah mengapa investor asing kurang berminat 

untuk berinvestasi di Indonesia. Kesediaan infrastruktur Indonesia masih jauh di 

bawah target standar global yakni dengan rata-rata 75 persen dari PDB. Pada 

tahun 2015, kesediaan infrastruktur Indonesia sebesar 35 persen dari PDB dan 

pada tahun 2019 dapat mencapai 43 persen dari PDB. 

Data yang telah dipublikasikan BPS menunjukkan bahwa secara nasional 

terdapat 86,19 persen desa/kelurahan di Indonesia telah memiliki infrastruktur 

SD/MI, sekitar 96,06 persen kecamatan di Indonesia telah memiliki infrastruktur 

SMP/MTs dan 90,40 persen kecamatan di Indonesia telah memiliki infrastruktur 

SMA/MA/SMK. Sementara itu, sejak tahun 2018 hingga 2020, lebih dari 95 

persen kabupaten/kota di Indonesia sudah terdapat infrastruktur rumah sakit. Data 

infrastruktur ekonomi menyebutkan bahwa terdapat 16.579 Bank Umum 

Pemerintah, 8.022 Bank Umum Swasta, dan 7.848 Bank Perkreditan Rakyat. 

Sedangkan jumlah pasar di Indonesia adalah sebanyak 12.254 pasar, fasilitas 

akomodasi di Indonesia, tersedia 12.558 hotel dan 28.219 penginapan. (Badan 

Pusat Statistik, 2021) 

Nilai akan sebuah perusahaan dapat dilihat dari harga saham. Para investor 

tentunya akan lebih berminat berinvestasi pada perusahaan dengan kinerja yang 

baik. Kinerja tersebut dapat dilihat melalui laporan keuangan yang telah 

diterbitkan oleh perusahaan. Laporan keuangan tersebut tentunya begitu 
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bermanfaat untuk investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Harga 

saham yang selalu berfluktuasi menjadi salah satu alasan investor sulit mengambil 

keputusan berinvestasi. Oleh sebab itu, investor perlu memperhitungkan berbagai 

informasi agar tidak asal-asalan ketika akan berinvestasi. Informasi-informasi 

tersebut antara lain keadaan perusahaan yang tergambar dari kinerjanya, kondisi 

bursa, nilai tukar, volume transaksi, kondisi ekonomi dan stabilitas negara. 

Sebuah perusahaan dalam mencapai kinerjanya salah satu hal yang perlu 

diperhatikan yaitu profit atau laba. Laba suatu perusahaan dalam kurun waktu 

tertentu dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Kasmir (2008) 

mengemukakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas 

yang biasa dipakai dalam mengukur kinerja perusahaan antara lain Return on 

Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). 

Return On Assets (ROA) dipilih karena rasio ini mengukur seberapa efektif 

perusahaan ketika menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aset yang 

dimiliki. Apabila tingkat ROA semakin tinggi, maka profitabilitas perusahaan 

akan semakin baik. Sehingga semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula keadaan 

suatu perusahaan. Namun ketika tingkat ROA rendah, hal ini belum tentu berarti 

buruk. Hal tersebut dapat terjadi karena keputusan yang disengaja untuk 

menggunakan utang dalam jumlah besar. Beban bunga yang tinggi 

mengakibatkan laba bersih menjadi relatif rendah. (Brigham and Houston, 2019) 
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Teori Brigham dan Houston (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai 

ROA maka kapabilitas perusahaan dalam menciptakan keuntungan dengan 

memanfaatkan setiap harta yang dimiliki juga semakin baik, di mana hal ini akan 

berdampak pada harga saham perusahaan yang juga semakin meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Onibala dkk (2014), Amanah dkk (2014) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA dengan 

harga saham. Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan oleh Putri (2015) di mana 

dalam penelitiannya ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

PDB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga 

saham. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat 

Statistik, 2019). Perkembangan PDB juga dapat mengukur laju pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian Putra dan Yaniartha (2014) serta Wenny Marlini (2017) 

menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan pada harga saham. 

Hasil yang berbeda didapatkan oleh Soedarsa dan Arika (2016) di mana PDB 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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Gambar 1.1 PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2016-

2019 (triliun Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Menurut Badan Pusat Statistik (Statistik, 2020), PDB atas dasar harga berlaku 

memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha. Sementara 

PDB atas dasar harga konstan 2010 memperlihatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan. 

Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2016–2019 yang diukur berdasarkan 

PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan 

trend yang meningkat. Dilihat dari PDB triwulanan atas dasar harga berlaku, 

struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha dari triwulan ke 

triwulan tidak berubah secara signifikan selama kurun waktu 2016-2019. 

Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar di setiap 

triwulan dengan rata-rata kontribusi sebesar 20,06 persen. 

Tingkat inflasi menjadi salah satu faktor makro yang menarik untuk diteliti. 

Peningkatan ataupun penurunan kemampuan daya beli sangat tergantung dengan 
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tingkat inflasi. Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa 

pada umumnya yang terjadi secara terus menerus. Apabila harga barang dan jasa 

di dalam negeri mengalami peningkatan, maka inflasi juga akan mengalami 

peningkatan. Meningkatnya harga barang dan jasa dapat memicu turunnya nilai 

uang. Oleh karena itu, inflasi juga dapat didefinisikan sebagai penurunan nilai 

uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. (Badan Pusat Statistik, 2019)  

 

Gambar 1.2 Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun 2017-2019 (Persen) 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2019 sebesar 2,72 

persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2019 terhadap Desember 

2018) sebesar 2,72 persen. Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama 

tahun kalender 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 3,13 persen dan 3,61 

persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember 2018 terhadap 

Desember 2017 dan Desember 2017 terhadap Desember 2016 masing-masing 

sebesar 3,13 persen dan 3,61 persen. (BPS, 2020) 
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Penelitian Arvianto dkk (2014), Iba dan Wardhana (2018) memperlihatkan 

bahwa tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Hasil yang berbeda diperoleh Putra dan Yaniartha (2014), Riani (2018), Suarka 

dan Wiagustini (2019) yang memperlihatkan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap harga saham. 

Terdapat bukti empiris yang lebih besar tentang hubungan variabel 

makroekonomi dan kinerja perusahaan dengan harga saham. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wehantouw dkk (2017), Suarka dan Wiagustini (2019) 

menunjukkan hasil bahwa ROE berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan oleh Amanah dkk (2014), Putri (2015) 

di mana dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Onibala dkk (2014), Iba dan Wardhana 

(2018) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai 

tukar dengan harga saham. Sementara itu, hasil berbeda ditunjukkan oleh Zabidi 

dan Asandimitra (2018), Lintang dkk (2019) di mana dalam penelitiannya nilai 

tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan 

penelitian terhadap masalah tersebut dengan mengambil judul “Analisis 

Pengaruh Makroekonomi dan Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham 

pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2020”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh kondisi makro ekonomi terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor infrastruktur tahun 2017-2020? 

2. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga saham pada 

perusahaan sektor infrastruktur tahun 2017-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis pengaruh kondisi makro ekonomi terhadap harga saham 

pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2017-2020. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap harga 

saham pada perusahaan sektor infrastruktur tahun 2017-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan sebelum menanamkan modal di suatu perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan 

sebagai masukan untuk dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi 

harga saham. 
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3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh makro dan 

mikro terhadap harga saham. 
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