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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Revolusi industri keempat adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan keadaan perkembangan industri teknologi dunia. Dunia 

sedang fokus pada teknologi digital pada level keempat ini. Transformasi 

digital adalah jantung dari Industri 4.0. Otomatisasi peralatan menjadi sangat 

mungkin di era industri ini,  melalui penggunaan komposisi terintegrasi yang 

mampu berkomunikasi satu sama lain. Teknologi ini juga dapat membantu 

dalam hal penyelesaian masalah serta meningkatkan produktivitas komersial 

dan manufaktur dalam skala besar. 

Covid-19 telah memberikan manfaat tersendiri bagi industri teknologi 

informasi (TI). Meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan berbasis 

teknologi dan informasi dalam ekonomi digital, terutama selama pandemi, 

mendorong potensi pertumbuhan sektor ini. Sektor teknologi merupakan salah 

satu klasifikasi sektor industri baru yaitu IDX Industrial Classification (IDX-

IC) di Bursa Efek Indonesia. Dengan meningkatknya kebutuhan masyarakat 

terhadap layanan teknologi di masa pandemi diharapkan sektor teknologi dapat 

membangun ekonomi nasional yang kuat dan memberikan kemungkinan 

investasi bagi investor. 

Saham merupakan salah satu aset yang paling banyak diminati dan dicari 

oleh para investor. Saham adalah bukti penyertaan modal perusahaan dan 

kepemilikan langsung. (Sudana, 2015, hlm. 2014). Dalam hal investasi, 

investor menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi agar dapat berhasil di 

masa depan. Namun, ketika tingkat pengembalian naik, resiko juga ikut 

meningkat. Perubahan harga adalah salah satu resiko yang akan dihadapi 

investor. 

Karena harga saham dapat berubah sewaktu-waktu, investor diharapkan 

untuk meneliti saham tersebut terlebih dahulu. Analisis teknikal dan 

fundamental adalah pendekatan yang paling umum digunakan oleh investor. 
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Pergerakan atau trend harga saham dapat digunakan untuk menunjukkan 

analisa teknikal. (Rosyidah & Hafi, 2021). Analisis fundamental dapat 

digunakan untuk menggambarkan fakta tentang kinerja keuangan perusahaan 

yang berdampak pada pendapatannya. Rasio keuangan memberikan wawasan 

tentang kinerja keuangan perusahaan. (Masyitah & Harahap, 2018). Menurut 

Sudana (2015, hlm. 23) Leverage, likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio 

nilai pasar semuanya dapat digunakan untuk mengevaluasi ukuran keuangan. 

Investor menggunakan beberapa indikator ini, seperti profitabilitas dan 

leverage, untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Harga saham merupakan sinyal utama yang digunakan investor untuk 

mengambil keputusan investasi. Karena harga saham dapat menggambarkan 

nilai suatu perusahaan, maka investor dapat memperoleh keuntungan dengan 

memaksimalkan harga saham (Digdowiseiso et al., 2022). Jika perusahaan 

dapat memberikan kinerja yang baik maka bisa mempengaruhi tingginya minat 

saham sehingga menyebabkan harga saham naik. Dibawah ini tersaji data 

ringkasan pasar dari perusahaan sektor teknologi. 

 

Sumber : www.idx.co.id 

Gambar 1. HISTORICAL PERFORMANCE IDXTECHNO Jul 13, 2018 - 

Feb 25, 2022 

 

http://www.idx.co.id/
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Dari gambar 1 tersebut, terlihat bahwa sektor teknologi mengalami 

peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Dilihat dari FactSheet yang dibuat 

oleh PT Bursa Efek Indonesia, IDXTECHNO menjadi sector yang mengalami 

peningkatan tertinggi dibandingkan dengan indeks LQ 45 dam JCI. Pada tahun 

2021 IDXTECHNO meningkat sebesar 707,6%, JCI meningkat hanya 10,1%, 

sedangkan LQ45 turun sebesar 0,4%. Kenaikan tersebut diduga disebabkan 

oleh banyaknya sentimen positif bagi sektor teknologi. Di antaranya adalah 

aksi korporasi yang dilakukan beberapa perrusahaan sektor teknologi. 

Pelaksanaan IPO oleh Bukalapak, Tiket.com, serta GoTo grup yang melakukan 

aksi merger antara Gojek dan Tokopedia. Dan ada Digital Edge Limited, 

perusahaan teknologi asal Hong Kong yang membeli PT Indointernet Tbk 

(EDGE). (Putra, 2021) 

Meskipun sudah melesat kencang namun jika ditelusuri lebih dalam, 

perusahaan sektor teknologi banyak yang mengalami kerugian. Berikut 

disajikan data profitabilitas perusahaan sektor teknologi tahun 2020. 

 

Sumber : www.idx.co.id 

Gambar 2 Profitabilitas Perusahaan Sektor Teknologi 

 

Dari gambar 2, terlihat ada 10 perusahaan atau 36 % dari seluruh sektor 

yang profitabilitasnya minus yaitu PT Anabatic Technologies Tbk dengan -

1.52%, Bukalapak.com Tbk. dengan -84,50%, Cashlez Worldwide Indonesia 

http://www.idx.co.id/
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Tbk. -2,70%, Hensel Davest Indonesia Tbk dengan -0,30%, Kioson Komersial 

Indonesia Tbk dengan -0,44%, Kresna Graha Investama Tbk. dengan -0,16%, 

Limas Indonesia Makmur Tbk dengan -0,05%, Sentral Mitra Informatika Tbk. 

dengan -4,50%, Tourindo Guide Indonesia Tbk. dengan -68,50%, Telefast 

Indonesia Tbk. dengan -2,30%  dan membuat rata-rata profitabilitas dari 

seluruh perusahaan sektor teknologi minus sebesar 11,40%. Fenomena ini 

sependapat dengan Husain (2021) dan Herlini et al. (2021) menegaskan bahwa 

harga saham tidak dipengaruhi oleh profitabilitas.. Namun, tidak sependapat 

dengan Winata et al. (2021), Batubara et al. (2019) Saragih (2021), Rivandi & 

Lasmidar (2021) dan Fitriani & Indra (2022) menemukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap harga saham.  

Besarnya hutang yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional 

perusahaan disebut dengan leverage. Semakin tinggi leverage, besarnya 

kemungkinan terjadi pertumbuhan tingkat pengembalian juga tinggi dan akan 

mampu menarik investor sehingga berdampak pada harga saham. (Tantri & 

Djawoto, 2019). Dibawah merupakan data leverage perusahaan sektor 

tektonolgi pada tahun 2019-2020.  

Sumber : www.idx.co.id 

Gambar 3 Leverage Perusahaan Sektor Teknologi 

 

Fenomena berikutnya adalah peningkatan harga saham perusahaan sektor 

teknologi tidak diimbangi dengan tingkat leverage. Tingkatan leverage saham 

http://www.idx.co.id/
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sektor teknologi menurun sebesar 14,35 % di tahun 2020. Terdapat 13 

perusahaan yang mencatatkan tingkat leverage mereka menurun yaitu 

Bukalapak.com Tbk. menurun sebesar 16 %, Distribusi Voucher Nusantara 

1%, Elang Mahkota Teknologi Tbk. menurun sebesar  2 %, Envy Technologies 

Indonesia Tbk. menurun sebesar 1 %, Galva Technologies Tbk. menurun 

sebesar 328 %, Limas Indonesia Makmur Tbk menurun sebesar 25 %, Sentral 

Mitra Informatika Tbk. menurun sebesar 17 %, Metrodata Electronics Tbk 

menurun sebesar 18 %, Tourindo Guide Indonesia Tbk. menurun sebesar 20 %, 

Global Sukses Solusi Tbk. menurun sebesar 7 %, Indosterling Technomedia 

Tbk. menurun sebesar 39 %, Telefast Indonesia Tbk. menurun sebesar 10 %. 

Fenomena ini sependapat dengan Widajanto et al. (2021) dan  Muhammad & 

Ali (2018) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Namun, tidak sependapat dengan Rianisari et al. (2018), Otekunrin et 

al. (2018) dan Pražák & Stavárek (2017) yang menemukan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Berdasarkan fenomena yang didapat dan temuan penelitian sebelumnya 

penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul 

“Analisis Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Teknologi Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

Bersumber dari hal yang ditulis pada latar belakang diatas membuat 

penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham Perusahaan 

Sektor Teknologi yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Harga Saham Perusahaan Sektor 

Teknologi yang terdaftar di BEI? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berkaca dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu: 



6 
 

 
 

Demas Nugraha Hidayat, 2022 

ANALISIS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR TEKNOLOGI YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Manajemen 
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham 

Perusahaan Sektor Teknologi yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap Harga Saham Perusahaan 

Sektor Teknologi yang terdaftar di BEI. 

 

I.4 Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun uraian tujuan penelitian memiliki manfaat penelitian yang 

diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi 

bagi peneliti lain yang mengerjakan topik yang sama, serta memperluas 

pengetahuan tentang harga saham di industri teknologi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan diperhitungkan oleh 

investor yang ingin berinvestasi di saham sektor teknologi dan 

mempelajari lebih lanjut tentang profitabilitas dan leverage mereka. 

b. Bagi Perusahaan 

Dengan temuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini akan menjadi 

salah satu landasan kebijakan perusahan terkait profitabilitas dan 

leverage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


