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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan harga saham selalu menjadi obyek yang menarik untuk

diprediksi dan dianalisis. Keberhasilan dan ketelitian dalam memprediksi

perkembangan harga saham merupakan suatu hal yang diingikan oleh para pelaku

pasar modal terutama investor yang menginvestasikan dananya di pasar modal.

Menurut Tandelilin (2010:7) Harga saham merupakan harga yang terjadi dipasar

saham yang sangat berarti bagi perusahaan karena harga saham menentukan

seberapa besar nilai dari suatu perusahaan serta dapat menunjukkan keberhasilan

yang dicapai oleh perusahaan dalam melakukan pengelolaan. Jika perusahaan

mencapai prestasi yang baik, maka saham perusahaan tersebut akan banyak diminati

oleh para investor.

Harga saham mempunyai nilai penting dan menjadi salah satu indikator

keberhasilan bagi perusahaan, karena ketika harga saham suatu perusahaan tinggi

maka perusahaan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tambahan investasi dari

para investor atas kenaikan harga sahamnya. Para investor akan menyimpulkan

bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Akan tetapi apabila harga

saham mengalami penurunan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja

suatu perusahaan belum maksimal akibatnya investor kurang percaya untuk

menanamkan modalnya serta dapat mengurangi minat investor dalam menanamkan

modalnya.

Pandemi Covid-19 yang bermula tanggal 1 Desember 2019 di Kota Wuhan,

Provinsi Hubei, Tiongkok. Dan telah menyebar ke seluruh dunia salah satunya ke

Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat,

tetapi juga telah melumpuhkan sektor bisnis. Banyak sektor yang mengalami

kerugian akibat Pandemi ini, namun terdapat sektor yang dianggap dapat bertahan

pada kondisi pandemi Covid-19 yaitu sektor farmasi. Sektor kimia, farmasi, dan alat
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kesehatan dinilai dapat menyokong kebutuhan primer dalam masa penanganan

Pandemi Covid-19.

Gambar 1. 1 Perkembangan Harga Saham 8 Perusahaan Sub Sektor Farmasi

di Bursa Efek Indonesia

Sumber : www.finance.yahoo.com (data diolah, 2021)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa memang terdapat sejumlah

sektor industri yang dinilai rugi namun ada industri yang berpotensi mendapatkan

keuntungan di tengah Pandemi Covid-19 ini yaitu farmasi (Antara News, 2020).

Direktur Riset Plarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus juga

mengatakan bahwa sektor farmasi menjadi salah satu sektor yang beruntung karena

telah memperoleh sentimen positif karena sektor farmasi dinilai dapat menyokong

kebutuhan primer dalam masa penanganan Pandemi Covid-19 (Warta Ekonomi,

2020). Namun pada kenyataanya harga saham pada setiap perusahaan sub sektor

farmasi di Bursa Efek Indonesia Pada masa Pandemi Covid-19 mengalami fluktuasi

kenaikan dan penurunan, berikut disajikan grafik dan tabel perkembangan harga

saham pada 8 perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia.

http://www.finance.yahoo.com
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Tabel 1. 1 Perkembangan Harga Saham 8 Perusahaan Sub Sektor Farmasi di

Bursa Efek Indonesia

Kode Nama Perusahaan Tw IV
2019

TW I
2020

TW II
2020

TW III
2020

DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 2250 2100 2180 2520

INAF PT. Indofarma Tbk 870 1080 985 2860

KAEF PT. Kimia Farma Tbk 1250 1310 1120 2890

KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 1620 1200 1460 1550

MERK PT. Merck Tbk 2850 1740 2750 2910

PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 198 181 610 815

SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi
Sido Muncul Tbk

637,5 585 1215 745

TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 1395 965 1390 1280

Sumber : www.finance.yahoo.com (data diolah, 2021)

Berdasarkan Gambar 1.1 dan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa harga saham

perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia setiap triwulannya

mengalami perubahan selama periode triwulan IV tahun 2019 sampai triwulan III

tahun 2020. Perusahaan dengan kode INAF, KAEF, SIDO, TSPC mengalami

fluktuasi kenaikan dan penurunan selama triwulan IV tahun 2019 sampai triwulan

III tahun 2020. Pada perusahaan dengan kode DVLA, KLBF, MERK, PYFA pada

triwulan IV tahun 2019 menuju triwulan I tahun 2020 harga saham mengalami

penurunan, sedangkan pada triwulan I tahun 2020 menuju triwulan III tahun 2020

harga saham mengalami kenaikan selama 2 periode. Kenaikan ini bisa saja

disebabkan setelah diumumkannya resmi oleh presiden Jokowi adanya Covid-19 di

Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020. Pengumuman resmi tersebut menyebabkan

masyarakat panik sehingga berbondong-bondong membeli masker, handsanitizer

dan vitamin.

http://www.finance.yahoo.com
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Kenaikan dan penurunan harga saham bisa disebabkan oleh faktor kinerja

keuangan. Menurut Rudianto (2013:189) Kinerja keuangan merupakan prestasi atau

hasil yang sudah dicapai oleh manajemen perusahaan secara efektif selama periode

tertentu Ketika kinerja keuangan suatu perusahaan dalam kondisi baik maka saham

perusahaan akan banyak diminati oleh investor karena kinerja keuangan menjadi

salah satu faktor yang digunakan oleh para investor ketika akan membeli saham.

Semakin banyaknya minat investor terhadap suatu saham maka akan menyebabkan

kenaikan terhadap harga saham karena banyaknya suatu permintaan. Investor akan

betul-betul memperhatikan faktor kinerja keuangan yang mana faktor ini diukur

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur

Kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah Return on Assets (ROA), Earning per

Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER).

Selain kinerja keuangan, harga saham tidak terlepas dari faktor makro ekonomi.

Menurut Samsul (2015:200) faktor makro ekonomi dapat diartikan sebagai faktor

yang berada diluar lingkungan perusahaan, mempunyai pengaruh terhadap naik

turunya kinerja dan harga saham suatu perusahaan baik secara langsung ataupun

tidak langsung. Faktor-faktor makro ekonomi yang digunakan didalam penelitian ini

adalah inflasi dan nilai tukar karena faktor ini merupakan faktor yang paling banyak

mendapatkan perhatian dari para pelaku pasar modal. Berikut disajikan

perkembangan inflasi dan nilai tukar selama Pandemi Covid-19.

Gambar 1. 2 Perkembangan Inflasi di Indonesia
Sumber : www.bi.go.id ( data diolah, 2020)

http://www.bi.go.id
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Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau

komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Pada Gambar 1.2

menunjukkan perkembangan inflasi selama Pandemi Covid-19. Pada periode

triwulan IV tahun 2019 menuju triwulan I tahun 2020 inflasi mengalami

kenaikan dari 2,72% menjadi 2,96% Sementara selama 2 periode inflasi

mengalami penurunan, yaitu pada triwulan II tahun 2020 inflasi sebesar1,96%

dan pada triwulan III tahun 2020 sebesar 1,46%.

Gambar 1. 3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Sumber : www.bi.go.id ( data diolah, 2020)

Sementara kondisi nilai tukar berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa

selama periode Triwulan IV tahun 2019 hingga triwulan III tahun 2020 nilai tukar

rupiah terhadap Dollar Amerika mengalami fluktuasi. Pada triwulan IV tahun 2019

Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sebesar Rp14.017,45 mengalami

pelemahan pada triwulan I tahun 2020 sebesar Rp15.194,57. Kemudian pada

triwulan II tahun 2020 nilai tukar menguat menjadi Rp14.195,95 dan pada triwulan

III tahun 2020 nilai tukar melemah menjadi Rp14.847,95. Nilai tukar merupakan

salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh pada aktivitas di pasar saham

maupun pasar uang karena investor akan lebih berhati-hati untuk melakukan

investasi.

http://www.bi.go.id
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Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN MAKRO

EKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM SELAMA PANDEMI COVID-19

PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI DI BURSA EFEK

INDONESIA” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena latar belakang sebelumnya, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan Return On

Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Debt To Equity Ratio (DER), dan

makro ekonomi yang diukur dengan menggunakan inflasi, nilai tukar

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub

sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19 ?

2. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan Return On

Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub

sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19 ?

3. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan Earning Per

Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub

sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19 ?

4. Apakah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan Debt To

Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan

sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19 ?

5. Apakah makro ekonomi yang diukur dengan menggunakan inflasi

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor farmasi di

Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19 ?

6. Apakah makro ekonomi yang diukur dengan menggunakan nilai tukar

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor farmasi di

Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19 ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kinerja keuangan yang diukur

dengan Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Debt To Equity

Ratio (DER), dan makro ekonomi yang diukur dengan menggunakan

inflasi, nilai tukar pada perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek

Indonesia selama Pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan

menggunakan Return On Asset (ROA) terhadap harga saham pada

perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi

Covid-19.

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan

menggunakan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada

perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi

Covid-19.

4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan

menggunakan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap harga saham pada

perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi

Covid-19.

5. Untuk mengetahui pengaruh makro ekonomi yang diukur dengan

menggunakan inflasi terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor

farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19.

6. Untuk mengetahui pengaruh makro ekonomi yang diukur dengan

menggunakan Nilai Tukar terhadap harga saham pada perusahaan sub

sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan sebelumnya,

maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai kondisi kinerja

keuangan perusahaan dan kondisi makro ekonomi selama Pandemi

Covid-19, dari informasi tersebut dapat menjadi salah satu acuan bagi

perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan strategi

perusahaan di masa yang akan datang.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan

pertimbangan pengambilan keputusan untuk berinvestasi dengan membeli

saham khususnya pada perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek

Indonesia, dengan melihat kinerja keuangan perusahaan dan kondisi makro

ekonomi selama Pandemi Covid-19.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi kepustakaan Universitas 17

Agustus 1945 Surabaya dan menambah referensi bagi pihak yang

membutuhkan.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih

dalam mengenai pengaruh kinerja keuangan dan makro ekonomi pada

perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia selama Pandemi

Covid-19.
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