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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia yang semakin pesatnya 

berdampak pada perusahaan yang semakin berusaha agar dapat menghasilkan 

kinerja keuangan yang semakin baik dari periode-periode sebelumnya. Adanya 

berbagai inovasi yang tersedia di sekitar, kini hampir semua orang dapat memiliki 

perusahaan yang diinginkan dengan melakukan pembelian pada produk investasi 

yang ada di pasar modal. Saham telah menjadi trend yang ada di pasar modal, 

dikarenakan sekarang ini sistem pasar modal sendiri telah menjadi lebih mudah 

yaitu dengan cara online. Tanda penyertaan modal seorang individu atau pihak 

(badan usaha) terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas, juga dapat 

sebagai alat bukti kepemilikan dari suatu perusahaan, lembaga dan atau badan 

usaha. 

Di Indonesia sendiri terdapat pasar modal yang biasa disebut BEI (Bursa Efek 

Indonesia) atau IDX (Indonesian Stock Exchange). Lembaga pemerintah yang 

berperan dalam penyelenggaraan bursa, juga bertugas untuk memfasilitasi 

perdagangan efek di Indonesia. Para perusahaan yang menginginkan go public di 

Indonesia maka harus melalui persetujuan atau telah terverifikasi oleh BEI. Dengan 

adanya BEI sebagai penyelenggara bursa, maka berinvestasi saham di Indonesia 

menjadi lebih aman. Hal ini dikarenakan BEI memiliki kewenangan terhadap 

anggota bursa dan emiten yang terdaftar. 
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Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat, maka 

perusahaan telekomunikasi telah mendapatkan banyak perhatian dari beberapa 

investor yang tertarik pada sektor tersebut. Cukup banyak perusahaan yang 

bergerak dalam bidang sub sektor telekomunikasi dan Indonesia sendiri memiliki 

cakupan wilayah yang luas serta penduduk di Indonesia sendiri yang memang 

sudah banyak dapat menjadi pasar potensial bagi para pengusaha baik perusahaan 

maupun investor yang ingin menanamkan modalnya pada industri ini. Indonesia 

merupakan salah satu negara dimana masyarakatnya menjadi pengguna 

telekomunikasi dengan menggunakan mobile phone atau handphone terbanyak di 

dunia. Data menunjukkan bahwa penggunaan handphone di Indonesia mencapai 

angka 280 juta melebihi jumlah penduduknya yang berjumlah 260 juta. Dengan 

demikian sektor telekomunikasi yang terdapat di Indonesia merupakan salah satu 

bisnis yang sangat menjanjikan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada 

saat ini (Megawati, 2016). 

Harga saham menjadi salah satu indikator penting bagi para investor dalam 

menentukan nilai suatu perusahaan. Jika harga saham suatu perusahaan terbilang 

tinggi atau besar, dan terus mengalami kenaikan yang signifikan akan menimbulkan 

kepercayaan dari calon investor karena dianggap perusahaan tersebut akan 

menghasilkan profit yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika harga tergolong 

rendah dan terus menurun maka calon investor akan menganggap bahwa 

perusahaan sedang mengalami masalah, dan kesulitan dalam mengelola keuangan 

atau kinerja dengan baik. 

Kinerja keuangan sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang bisa 

menjadi pertimbangan bagi investor untuk memilih saham apa yg ingin dimiliki dan 
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kapan akan melakukan transaksi. Perubahan suku bunga, inflasi, kebijakan 

pemerintah, dan lain-lain merupakan salah satu contoh dari faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan faktor internal dari perusahaan 

dapat berupa rasio keuangan profitabilitas, solvabilitas, dan sebagainya. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. 

Semakin tinggi total asset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan. 

Mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar. Dan 

sebaliknya, semakin rendah total asset mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut 

tergolong perusahaan kecil. Semakin besar total asset menunjukkan bahwa semakin 

besar harta yang dimiliki perusahaan sehingga investor akan aman dalam 

berinvestasi atau menanamkan modal pada perusahaan tersebut. 

Ukuran perusahaan yang Diukur dengan asset perusahaan menunjukkan 

seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan asset yang besar 

maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk 

menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal dan perusahaan dengan asset yang 

kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan asset yang dimilikinya 

yang relatif kecil. 

Menurut Dewi et al., (2019) dan Kosasih et al., (2019) Profitabilitas, Likuiditas 

dan Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Harga 

saham. Sedangkan menurut Hakim & Eksandy, (2017) Likuiditas tidak memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham. 

Berdasarkan kondisi yang telah di jelaskan diatas, penulis memiliki minat untuk 

meneliti perihal Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Harga 

Saham. Penelitian ini dikembangkan menjadi skripsi dengan judul yang berupa 
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“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah yang 

diperoleh dari penelitian pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan 

terhadap Harga Saham? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang 

diperoleh pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI) adalah untuk mengetahui adanya pengaruh signifikan antara 

variabel-variabel berikut:  

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Telekomunikasi. 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan 

Telekomunikasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai pasar modal di Indonesia, 

harga saham, perusahaan telekomunikasi, dan kebijakan pengambilan keputusan 

berinvestasi yang tepat. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara praktis dapat memberikan 

manfaat bagi : 

a. Peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi, wawasan, 

dan pengetahuan peneliti khususnya mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, 

dan Profitabilitas terhadap harga saham. 

b. Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, masukan, 

dan evaluasi yang berguna bagi perusahaan telekomunikasi sebagai bahan 

pertimbangan, perbaikan mengenai hal-hal yang memengaruhi pada harga 

sahamnya. 

c. Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

untuk membeli atau menjual saham di waktu yang tepat sehingga 

mendapatkan laba sesuai tujuan utama seorang investor. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini mengikuti uraian yang diberikan pada setiap bab 

yang berurutan untuk mempermudah pembashasannya. Dari pokok – pokok 

permasalahan dibagi mnejadi enam bab berikut ini : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Sistematika Penulisan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Manajemen Keuangan  

B. Investasi  

C. Saham  

D. Ukuran Perusahaan  

E. Profitabilitas  

F. Penelitian Terdahulu  

G. Kerangka Pemikiran  

H. Pengembangan Hipotesis  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

B. Populasi dan Sampel Penelitian  

C. Variabel Penelitian dan Pengukuranny  

D. Data dan Sumber Data  
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E. Metode Pengumpulan Data  

F. Metode Analisis Data  

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengumpulan Data  

B. Statistic Deskriptif  

C. Pengujian Asumsi Klasik  

D. Pengujian Hipotesis  

E. Pembahasan  

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


