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ANALISIS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA ( BEI ) 

 

Oleh : 

DEWI JARWATI 

 

ABSTRAKSI 

Salah satu alternative bagi perusahaan untuk mendapatkan dana atau 
tambahan modal adalah melalui pasar modal. Sebab melalui pasar modal, investor, 
dapat memperbanyak pilihan dalam menyalurkan dana  melalui investasi sesuai 
dengan keinginannya. Harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan 
dimata masyarakat, apabila harga saham suatu perusahaan tinggi, maka nilai 
perusahaan dimata masyarakat juga baik dan  begitu sebaliknya. Harga saham 
merupakan hal terpenting bagi perusahaan. Oleh sebab itu mereka  perlu menilai 
kinerja suatu perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang 
baiksangatbergunabagi investor akanmenanamkanmodalnya, karena bisa dipastikan 
akan memperoleh keuntungan dari penanaman modal tersebut. Penelitian in 
ibertujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Growth dan Dividen 
terhadap Harga Saham pada perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 

Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan objek sampai saat ini adalah 
sejumlah 17 Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
periode tahun 2007 - 2010. Metode Penarikan sampel dilakukan dengan 
menggunakan probability sampling dimana dari 17 perusahaan menggunakan rumus 
slovin menjadi 15 perusahaan untuk dijadikan sampel. Untuk menguji hipotesis yang 
ada maka digunakan teknik Analisis Regresi Berganda. Model analisis ini dipilih 
karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh Keputusan Kinerja 
Keuangan terhadap Harga Saham. 

Hasil menyimpulkan bahwa: (1) Profitabilitas (ROE) berkontribusi terhadap 
peningkatan harga saham, (2) Likuiditas tidak berkontribusi terhadap peningkatan 
harga saham, (3) Growth tidak berkontribusi terhadap peningkatan harga saham dan 
(4) Dividen tidak berkontribusi terhadap peningkatan harga saham. 

 

Kata Kunci: Likuiditas, Profitabilitas, Growth, Dividen terhadap Harga saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat 

dari waktu ke waktu. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan era globalisasi 

ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Pertumbuhan ekonomi akan 

mengakibatkan terjadinya perubahan nilai kehidupan masyarakat, pola hidup, 

pola berpikir dan tingkah laku, yang memiliki harapan akan kesejahteraan 

masyarakat yang lebih baik. Masyarakat masa kini memiliki keinginan yang 

semakin meningkat untuk menginvestasikan dananya, baik dalam bentuk 

saham, deposito, atau dalam bentuk investasi lainnya. Pada dasarnya, investasi 

merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini untuk mengharapkan 

imbalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Investasi merupakan 

komitmen atas sejumlah atau sejumlah sumber dana lainnya yang dilakukan 

pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang 

akan datang (Tandelilin, 2001:1). 

Investasi umumnya dikategorikan menjadi dua, yaitu investasi pada 

aset-aset finansial (financial assets) dan investasi pada aset-aset riil (real 

assets). Investasi pada aset-aset financial dilakukan di pasar uang, misalnya 

berupa surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, danlainnya. Selain di 

pasar uang, investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa 

saham, obligasi, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada aset-aset riil 

dapat berupa pembelian aset, mendirikan gedung, dan lain-lain. 
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Pada dasarnya pasar modal merupakan sarana bagi pihak yang 

mempunyai kelebihan dana untuk melakukan investasi dalam jangka 

menengah maupun jangka panjang. Menurut Jogiyanto (2000), Pasar modal 

dapat diidentifikasikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

(sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah,  public 

authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal memberikan jasanya 

yaitu dengan menjembatani hubungan antara pemilik modal dalam hal ini 

disebut sebagai pemodal (investor) dengan peminjam dana dalam hal ini 

disebut dengan nama emiten ( perusahaan yang go public ). Pasar modal 

bermanfaat untuk perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, mendorong 

laju pembangunan, mendorong investasi dan memperoleh dividen bagi yang 

memiliki saham dan bunga tetap atau bunga mengambang bagi pemegang 

obligasi (Pakarti, 2001:12). 

Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sarana 

penyaluran dana dari pemodal (pihak yang kelebihan dana) kepada perusahaan 

(pihak yang membutuhkan dana) melalui penjualan saham dan obligasi. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa pasar modal memiliki peranan dalam 

meyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, sekaligus 

memungkinkan alokasi sumber dana masyarakat ke sektor-sektor yang lebih 

produktif. Kehadiran pasar modal dapat memperbanyak pilihan sumber dana 

bagi emiten, serta menambah pilihan investasi bagi investor. 
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Untuk melakukan investasi di pasar modal, diperlukan pengetahuan 

yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek 

mana yang akan dibeli, mana yang akan dijual, dan mana yang tetap dimiliki. 

Investor harus rasional dalam menghadapi pasar modal dan harus memiliki 

ketepatan perkiraan masa depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli, 

dijual, atau dipertahankan. Salah satu informasi tersebut yang banyak 

digunakan adalah informasi akuntansi yang berasal dari laporan keuangan. 

Dengan adanya respon pasar bisnis yang saat ini begitu cepat maka 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan tentunya didukung dengan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan 

menurut standar Akuntansi (ikatan Akuntan Indonesia, 2007:4) dijelaskan 

bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. 

Salah satu ukuran penting untuk menilai kinerja perusahaan adalah 

laporan keuangan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 1 yang dikeluarkan oleh IAI pada tahun 2007, dinyatakan bahwa 

laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan 

perubahan posisi keuangan merupakan sarana pertanggung jawaban yang 

dibuat dan disajikan oleh manajemen (perusahaan) atas sumber daya yang 

bersangkutan. Berdasarkan analisis terhadap informasi laporan keuangan, 

investor dapat mengetahui perbandingan antara nilai intrinsik saham 
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dibandingkan dengan harga pasar saham perusahaan yang bersangkutan dan 

atas perbandingan tersebut investor akan dapat membuat keputusan untuk 

membeli atau menjual saham yang bersangkutan. 

Adapun faktor fundamental yang ingin dituju oleh setiap pasar modal 

adalah adanya keterbukaan informasi yang secara lengkap dana 

kurat.Informasi akurat yang diperlukan yaitu mengetahui sejauhmana eratnya 

hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham 

perusahaan yang akan dibeli. Banyak variabel yang dapat mempengaruhi 

harga saham suatu perusahaan, baik yang datang dari lingkungan eksternal 

ataupun yang datangnya dari lingkungan internal perusahaan itu sendiri. 

Variabel yang datang dari internal perusahaan seperti kebijakan 

pembayaran dividen, pertumbuhan perusahaan, rasio keuangan (likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas), ukuran perusahaan, dan debt ratio atau ratio 

keuangan lain yang bisa mempengaruhi harga saham. Kebijakan deviden 

menyediakan informasi mengenai performa perusahaan. Menurut Van Home 

dan Wachowicz (2007:270) menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Suatu 

perusahaan dapat memperoleh peningkatan dari waktu ke waktu, maka usaha 

tersebut dapat mengembangkan usahanya sebagai posisi likuiditas dan 

profitabilitas perusahaan meningkat. Selain itu, Jika pertimbangan yang 

digunakan investor dalam menanamkan sahamnya adalah pertumbuhan 

penjualan yang merupakan perubahan penjualan per tahun. Jika pertumbuhan 

penjualan per tahun selalu naik, maka perusahaan memiliki menilai prospek 
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yang baik di masa yang akan dating (Deitiana, 2011:64). Dan diikutinya 

dengan peningkatan dividen saham sehingga akan menyebabkan permintaan 

terhadap saham akan meningkat, sehingga membuat investor tertarik untuk 

membeli saham perusahaan yang berdampak pada meningkatnya harga saham 

tersebut. 

Harga saham adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. 

Apabila bursa efek telah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya 

(closing price). Harga penutupan saham (closing price) yaitu harga yang 

diminta oleh penawaran atau permintaan pada saat akhir bursa. Harga saham 

sifatnya berubah–ubah atau berfluktuasi setiap saat dan selalu mengalami 

pasang surut tergantung oleh banyaknya penawaran dan permintaan atas 

saham tersebut serta beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. (Abdul 

Halim 2003:16). Namun, pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan 

dalam menghasilkan suatu keuntungan, maka akan meningkatkan permintaan 

saham perusahaan tersebut, sehingga akan meningkatkan harga saham itu 

sendiri. Contohnya kondisi perusahaan sangat berpengaruh terhadap harga dan 

volume perdagangan saham, jika perusahaan tersebut mengalami peningkatan, 

maka secara otomatis harga dan volume perdagangan saham meningkat, selain 

itu harga saham juga dipengaruhi oleh tingkat deviden, tingkat inflasi, dan 

tingkat suku bunga. 

Dalam penelitian ini perusahaan perlu memperhatikan kenaikan atau 

penurunan harga saham yang terjadi pada beberapa perusahaan otomotif yang 
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terdaftar  di Bursa Efek Indonesia mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2010, adalah sebagai berikut ini : 

Tabel 1.1: Harga Penutupan Saham (Closing Price) Perusahaan Otomotif 

yang terdaftar di BEI periode tahun 2007-2010 

Nama Perusahaan 2007 2008 2009 2010 

1.   PT. Astra Internasional Tbk 27300 10550 34700 54550 

2.   PT. Astra Otoparts  Tbk 3325 3500 5750 13950 

3.   PT. Gajah Tunggal 490 200 425 2300 

4.   PT. Goodyear Indonesia Tbk 13000 5000 9600 12500 

5.   PT. HexindoAdiperkasaTbk 740 690 3150 7150 

6.   PT. Indo Kordsa Tbk 1900 1800 1450 2400 

7.   PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk 1170 910 860 7600 

8.   PT. Indospring Tbk 1450 1200 1250 10500 

9.   PT. Intraco Penta Tbk 550 234 690 2450 

10.  PT.Multi Prima Sejahtera Tbk 1600 950 1100 3125 

11.  PT. Multistrada Arah Sarana Tbk 215 140 205 330 

12.  PT. Nipress Tbk 1850 1490 1450 3975 

13.  PT. Polychem Indonesia Tbk 175 70 134 215 

14.  PT. Prima Alloy Steel Tbk 133 120 119 93 

15.  PT. Selamat Sempurna Tbk 430 650 750 1070 

16.  PT. Tunas Ridean Tbk 1240 750 1740 580 

17.  PT. United Tractor Tbk 10900 4400 15500 23800 

Rata-rata 3910 1921 4640 8623 

Sumber : ICMD 2007-2010 (Bursa Efek Indonesia) 

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa trend harga saham pada 

perusahaan otomotif cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terjadi 

dikarenakan beberapa faktor yang terkait antara lain: likuiditas, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan (Growth) dan dividen. 

Penelitian tentang keputusan keuangan sebagaimana dilakukan oleh 

Jenny Clarensia dan Sri Rahayu (2012) yang menemukan bahwa likuiditas, 

profitabilitas dan kebijakan dividen secara parsial  berpengaruh positif 
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terhadap harga saham. Sedangkan menurut Rowland Bismark Fernando 

Pasaribu (2008) juga menemukan bahwa likuiditas, profitabilitas, leverage, 

efisiensi dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga saham. 

Hal ini mengindikasikan Fakhruddin (2001:60), berpendapat bahwa 

Likuiditas yang diukur dengan Current Rasio maka Semakin tinggi rasio 

lancar berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka pendek. Dengan demikian semakin tinggi 

kemampuan dan stabilitasnya perusahaan, semakin tinggi pula harga saham 

dan sebaliknya. Menurut Darsono (2005:57), Profitabilitas yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE) ini menunjukkan kesuksesan manajemen 

dalam memaksimalkan tingkat pengembalian pada pemegang saham. Semakin 

tinggi tingkat ROE maka keuntungan yang diperoleh bagi pemegang saham 

tinggi dan saham perusahaan tersebut akan diminati oleh investor sehingga 

harga saham akan naik dan sebaliknya. Setelah itu, diikuti dengan 

Pertumbuhan penjualan yang mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya secara keseluruhan. Menurut Sartono 

(2001:248), semakin cepat pertumbuhan perusahaan semakin besar kebutuhan 

dana untuk pembiayaan ekspansi dan harga saham akan naik. Laju 

pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan 

mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan pada 

masa yang akan datang. Dividen merupakan sebagian dari keputusan investasi. 

Menurut Van Home dan Wachowicz (2007:270) menyatakan bahwa kebijakan 
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dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini dituntut untuk 

membagikan dividen sebagai realisasi harapan hasil yang didambakan seorang 

investor tertarik akan kebijakan dividen perusahaan sehingga ketertarikan 

untuk investasi saham meningkat dan harga saham meningkat.  

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan maka   penelitian 

mengambil judul: “ANALISIS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN 

OTOMOTIF YANG TERDAFTAR  DIBURSA EFEK INDONESIA” 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3.  Apakah Pertumbuhan Penjualan (Growth) berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4.  Apakah Dividen berpengaruh terhadap harga saham perusahaan otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap harga saham perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap harga saham 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan (Growth) terhadap 

harga saham perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4.  Untuk menganalisis pengaruh Dividen terhadap harga saham perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi Investor 

Membantu mengidentifikasi harga saham, sehingga investor dapat 

mengambil keputusan untuk dapat memilih saham yang layak untuk dibeli. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan dalam mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya 

dan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. 
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

telah dipelajari diperkuliahan dan diharapkan dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 
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