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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan dunia yang menyebabkan 

beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Hal 

itu juga yang mengakibatkan Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan 

ekonomi, ditambah dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang berdampak 

besar bagi pasar modal di Indonesia. Hal tersebut membuat para investor untuk 

berfikir dua kali dalam berinvestasi di pasar modal. 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia melambat pada tahun 2015 (Badan 

Pusat Statistik, 2015). Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah berusaha 

menekan tingkat inflasi, menaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat, menstabilkan tingkat bunga sesuai dengan target yang ditentukan oleh 

Bank Indonesia. Dengan adanya usaha tersebut maka pada tahun 2016 

perekonomian Indonesia meningkat. Perkembangan pasar modal suatu negara 

tidak terlepas dari perkembangan perekonomian negara tersebut. Ekonomi 

yang tinggi dan kondisi bisnis yang baik diharapkan dapat meningkatkan harga 

saham. 

Dunia konstruksi pada tahun 2015 dapat dikatakan kurang baik karena laju 

pelaksanaan proyek yang menurun, baik dari sektor infrastruktur maupun 

sektor properti, yang membuat para developer, kontraktor, industri bahan 

bangunan dan pengusaha retail bahan bangunan semua merasakan dampaknya. 
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Program dan fokus pemerintah untuk meningkatkan belanja modal dan 

percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, menjadi faktor 

utama dalam meningkatkan dunia konstruksi pada tahun 2016. Penyerapan 

anggaran pada pelaksanaan kegiatan konstruksi yang biasanya baru dimulai 

pada pertengahan tahun sampai akhir tahun, dapat dilaksanakan pada awal 

tahun. Hal ini terjadi karena adanya percepatan persetujuan anggaran 

infrastruktur dan belanja negara, serta percepatan proses tender. Disamping 

itu, dapat diprediksi bahwa pada tahun 2016 arus investasi dari negara-negara 

Asia Pasifik ke Indonesia akan semakin besar, sehingga berbagai kegiatan 

ekonomi akan semakin bergeliat. 

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan studi yang menunjukan bahwa 

sektor konstruksi berada di posisi ketiga sebagai sumber utama pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Sektor konstruksi yang berkembang menjadikan 

perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh sebesar 5,01% dan PDB sebesar 

10.38% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 total proyek 

konstruksi di Indonesia tidak termasuk sektor minyak dan gas, di prediksi 

mencapai IDR 451,33 miliar (USD 32,2 miliar) dengan rincian 65% berada di 

area sipil dan 35% di sektor bangunan. Keseluruhan sektor konstruksi di 

Indonesia terus tumbuh sebesar 7-8% per tahun, didorong oleh proyek-proyek 

energi dan rumah tinggal serta investasi infrastruktur di berbagai kota di 

Indonesia ini yang menyebabkan tingginya permintaan untuk industri 

konstruksi. Fokus terhadap perkembangan infrastruktur transportasi, sumber 

air dan konstruksi unit rumah tinggal dengan harga terjangkau akan menjadi 
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penggerak kunci untuk industri ini, didukung oleh program pengembangan 

2015-2019, sebagai rencana pemerintah Indonesia untuk mengembangkan 

infrastruktur transportasi Indonesia. (www.cekindo.com) 

Perkembangan earning per share di beberapa perusahaan sub sektor 

konstruksi dan bangunan mengalami fluktuasi. Misalnya saja pada PT. ACST 

Indonusa Tbk. memiliki nilai earning per share sebesar Rp. 210/lembar pada 

tahun 2014. Kemudian menurun ditahun 2015 sebesar Rp. 84/lembar dan 

kembali naik di tahun berikutnya sebesar Rp. 111/lembar. Pada tahun 

2017sebesar Rp. 220/lembar kemudian menurun di angka Rp. 26/lembar di 

tahun 2018.  

Pada PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk (PTPP) memiliki nilai 

earning per share yang meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2014 memiliki 

nilai earning per share sebesar Rp. 110/lembar, Rp. 153/lembar pada tahun 

2015, Rp. 210/lembar pada tahun 2016. Pada tahun 2016 memiliki nilai 

sebesar Rp. 234/lembar dan Rp. 242/lembar ditahun 2017. 

Volume perdagangan saham pada perusahaan sub sektor konstruksi dan 

bangunan mengalami fluktuasi selama lima tahun terhitung sejak tahun 2014 

sampai 2018. Misalnya pada PT. Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) 

memiliki nilai volume perdagangan saham sebesar 16.025.024 lembar di tahun 

2015 meningkat hingga di angka 29.405.098 lembar, kemudian menurun 

diangka 7.676.827 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat hingga 

17.598.861 dan tahun 2018 sebesar 357.262.767 lembar. 

 

http://www.cekindo.com/
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Perkembangan kurs di Indonesia sejak tahun 2014 – 2018 sangat 

fluktuatif. Misalnya pada tahun 2014 kurs berada diangka Rp 12,440.00. Di 

bulan Agustus 2015 kurs Rp 14,068.00 di tanggal 24 Agustus 2015. Kurs 

melemah kembali pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 13,795.00. Penyebab 

melemahnya kurs tersebut karena kelanjutan krisis berkepanjangan di Yunani, 

pemulihan ekonomi AS, dan dinamika politik di masa transisi pemerintahan. 

dengan itu pemerintah mengambil kebijakan yang membidik nilai rupiah 

diterapkan melalui Bank Indonesia diantaranya yaitu, intervensi di pasar 

forward, pengendalian likuiditas rupiah dengan menerbitkan Sertifikat 

Deposito Bank Indonesia (SDBI) 3 bulan dan Reverse Repo SBN dengan 

tenor 2 minggu. Serta pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing : 

penerbitan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas, pengurangan pajak 

bunga deposito bagi eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di 

perbankan Indonesia dan penurunan holding period SBI dari 1 bulan menjadi 

1 minggu. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 kurs masih berada di 

angka Rp 13,000.00. Pada tahun 2018 kurs meningkat diangka Rp. 14.481,00.  
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Gambar 1.1 : Kurs Transaksi - USD 

Sumber : Bank Indonesia 

Indonesia salah satu negara yang memiliki tingkat inflasi tinggi 

dibandingkan dengan angka-angka inflasi negara maju, di Amerika Serikat 

dan Republik Rakyat Tiongkok. Tingkat inflasi di Indonesia secara historis 

lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang yang lain. Inflasi yang 

fluktuatif merupakan dampak dari ketidakpastian di pasar keuangan global. 

Inflasi Indonesia sejak tahun 2014- 2018 mengalami fluktuasi. Dilihat dari 

tahun 2014 inflasi yang terjadi di Indonesia dalam level 8,36 persen dan 

kemudian turun menjadi 3,35 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 Bank 

Indonesia mencatat bahwa tingkat inflasi pada tahun tersebut sebesar 3,02 

persen hal itu lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya 

pengendalian inflasi yang dilakukan antara pemerintah dengan bank sentral. 

Selain itu, alasan lain adalah adanya permintaan masyarakat yang naik, namun 

pada saat bersamaan kapasitas produksi nasional secara keseluruhan belum 
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optimal. Alasan lainnya adalah dampak harga komoditas internasional dan 

pengendalian stabilisasi nilai tukar. Meskipun sejumlah harga komoditas naik 

pada tahun 2016 kurs tetap stabil. Pada tahun 2017 tingkat inflasi sebesar 3,61 

persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 angka inflasi 

tahunan tercatat dalam angka 3,13 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

Dengan adanya penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berhasil 

mendorong penurunan harga barang.  

 

Gambar 1.2 : Tingkat Inflasi di Indonesia 

Sumber : Bank Indonesia (Data diolah) 

Ida Ayu Made dan I Ketut Jati (2016) berkesimpulan bahwa earning per 

share berpengaruh positif pada harga saham. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Hari Gursida (2017) menyatakan bahwa earning per share 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan Venny Junica Utami 

(2018) earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham (Rizqin Mobarak, Mohammad Kholik Mahfud: 2017). Penelitian 

tersebut tidak sejalan dengan I Wayan Korin Priana dan Ketut Muliartha RM 
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(2017) yang menyatakan bahwa volume perdagangan saham berpengaruh 

negatif terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Salem Alkhazali (2014) menyatakan bahwa volume perdagangan 

saham tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kurs terhadap harga saham 

yang dilakukan oleh Kangtono (2016) dan Hardaningtyas (2014) yang 

menyatakan nilai kurs berpengaruh positif terhadap harga saham. Tetapi hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Norsewansyah dan Dini 

Rusqiati (2018) yang menyatakan bahwa kurs tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. Kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham 

(Imaduddin Murdifin, Suriyanti Andi Mangkona: 2017). 

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh inflasi terhadap harga saham 

yang dilakukan Norsewansyah dan Dini Rusqiati (2018) yang menyatakan 

bahwa kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Hardaningtyas (2014) William T. Sucuahi, Jodi Ann E Alvarez dkk (2016) 

yang menyatakan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kangtono 

(2016) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian pada perusahaan 

sub sektor konstruksi dan bangunan. Dengan alasan dunia konstruksi dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meningkatnya ekonomi di 

Indonesia dan kondisi bisnis yang baik diharapkan dapat meningkatkan harga 
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saham. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap industri Konstruksi dan Bangunan. 

Berkaitan dengan perihal yang telah dipaparkan, maka judul dari 

penelitian ini adalah “Pengaruh Earning Per Share, Volume Perdagangan 

Saham, Kurs dan Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di BEI Periode 2014 – 2018”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan sub sektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2019. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

laporan keuangan perusahaan sub sektor Konstruksi dan Bangunan tahun 

2014 – 2018. 

c. Variabel Dependen (terikat) adalah Harga Saham dan Variabel Independen 

(bebas) adalah Earning Per Share, Volume Perdagangan Saham, Inflasi 

dan Kurs. 

d. Waktu penelitian yaitu tiga bulan setelah proposal disetujui. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang telah diuraikan di latar belakang. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

a. Apakah ada pengaruh Earning Per Share terhadap harga saham 

perusahaan sub sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014–2018? 

b. Apakah ada pengaruh Volume Perdagangan Saham terhadap harga saham 

perusahaan sub sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014–2018? 

c. Apakah ada pengaruh Kurs terhadap harga saham perusahaan sub sektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2018? 

d. Apakah ada pengaruh Inflasi terhadap harga saham perusahaan sub sektor 

Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2018? 

e. Apakah ada pengaruh Earning Per Share, Volume Perdagangan Saham, 

Kurs, dan Inflasi secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan 

sub sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh Earning Per Share terhadap harga saham 

perusahaan sub sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018. 

b. Untuk menguji pengaruh Volume Perdagangan Saham terhadap harga 

saham perusahaan sub sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. 

c. Untuk menguji pengaruh Kurs terhadap harga saham perusahaan sub 

sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2018. 

d. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap harga saham perusahaan sub 

sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2018. 

e. Untuk menguji pengaruh Earning Per Share, Volume Perdagangan 

Saham, Kurs, dan Inflasi secara simultan terhadap harga saham pada 

perusahaan sub sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2018. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan pemahaman 

yang dimiliki oleh peneliti antara teori yang diperoleh dibangku 

perkuliahan dengan kenyataan yang ada. 

b. Bagi civitas akademika, dapat digunakan sebagai sumber referensi serta 

untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi kepada para pelaku pasar modal dan 

perusahaan mengenai pengaruh Earning Per Share, Volume Perdagangan 

Saham, Kurs dan Inflasi terhadap harga saham perusahaan sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam 

ruang lingkup pasar modal. 

  


