
16 

 

BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pembahasan Teori Hasil Penelitian Yang Relevan 

2.1.1 Definisi Pasar modal 

Pasar modal mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian suatu 

Negara dan pasar modal merupakan tempat dimana berbagai pihak khususnya 

menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan 

tersebut, hal ini dikarenakan pasar modal menjalankan fungsi ekonomi sekaligus 

fungsi keuangan. Adanya perkembangan pasar modal yang pesat dapat membuat 

investor lebih leluasa dalam melakukan aktivitas investasinya baik dalam 

pemilihan portfolio investasi pada efek yang tersedia maupun jumlah yang 

diinvestasikan dan dijadikan tempat yang memfasilitasi sarana dan prasarana 

dalam kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya (Maya Melani, 2017:310). 

Pasar modal juga merupakan media atau tempat dimana pembeli dan penjual 

bisa bertransaksi atau bernegosiasi pada pertukaran suatu komoditas atau 

kelompok komoditas, dan komoditas yang diperjualbelikan tersebut yaitu modal 

(Gilang Gunadi, 2015). 

2.1.1.1 Jenis – Jenis Pasar Modal  

Pasar Modal dapat didefenisikan sebagai pasar yang memperjual belikan 

berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk 

utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Umumnya 

penjualan dilakukan sesuai dengan jenis atau bentuk pasar modal dimana sekuritas 
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tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal ada beberapa macam, yaitu 

(Human Falah, 2015: 2).  

1. Pasar perdana (primary market), yaitu pasar modal yang menjual saham 

pertama saham sekuritas lainnya sebelum sekuritas tersebut tercatat di 

bursa efek. harga saham di pasar ini ditentukan oleh penjamin emisi dan 

perusahaan go public. 

2. Pasar sekunder (secondary market), yaitu pasar modal dalam bentuk 

bursa efek yang memperjualbelikan saham dan sekuritas pada 

umumnya setelah penjualan di primary market. Harga pasar di pasar 

ini ditentukan oleh permintaan dan penawaranyang dipengaruhi oleh 

faktor emiten.  

3. Pasar ketiga (third market), yaitu pasar modal tempat saham dan sekuritas 

lain diperdagangkan diluar bursa efek.  

4. Pasar keempat (fourth market), yaitu perdagangan saham antar investor 

tanpa melalui pialang atau perantara dagang efek. 

2.1.1.2 Fungsi Pasar Modal 

1. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat 

memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-

saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, 

lembaga, atau oleh pemerintah. 

2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan Setelah jangka waktu tertentu, 

saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari 

keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh 
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karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap 

sebagai sarana pemerataan pendapatan. 

3. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi Dengan adanya 

tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas 

perusahaan akan meningkat. 

4. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja Keberadaan pasar modal dapat 

mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak 

pada terciptanya lapangan kerja baru. 

5. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara Setiap deviden yang 

dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh 

pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan 

meningkatkan pendapatan negara. 

6. Sebagai indikator perekonomian negara Aktivitas dan volume 

penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) 

memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan 

dengan baik. 

2.1.1.3 Instrumen Utama Pasar Modal 

Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni surat 

pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 

penyertaan kontrak kolektif, kontrak perpanjangna atas efek, dan setiap derivative 

dari efek (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). Meskipun efek 

terdiri atas berbagai macam surat berharga, tetapi 2 (dua) instrument utama di 

Pasar modal adalah saham dan obligasi.  
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Adapun masing-masing jenis instrument tersebut pada pasar modal akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Saham biasa, yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, 

keuntungan pemegang saham berasal dari dividen dan kenaikan harga 

saham (capital gain). Besar kecilnya dividen yang diterima pemegang 

tidak selalu tetap dan ditentukan dalam RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham). Pemilik saham biasa memiliki hak pilih (vote) 

dalam RUPS untuk keputusan-keputusan yang memerlukan 

pemungutan suara.  

2. Saham Preferensi, merupakan saham yang akan menerima dividen 

dalam jumlah yang tetap dan pemiliki saham prefereni tidak 

mempunyai hak pilih dalam RUPS.  

3. Obligasi, yaitu surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh 

pemerintah. Obligasi tersebut membayarkan bunga yang ditunjukkan 

oleh coupon rate yang tercantum dalam obligasi tesebut.  

4. Obligasi konversi, adalah obligasi yang dapat dikonversikan (ditukar) 

menjadi saham pada waktu tertentu atau sesudahnya.  

5. Waran, yaitu sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk membeli saham dari perusahaan yang memberikan waran 

tersebut dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu.  

6. Sertifikat Right, yaitu sekuritas yang memberikan hak kepada para 

pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. 

Sertifikat ini diberikan kepada para pemegang saham lama ketika 

dilakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama. 
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2.1.2 Investasi 

Investasi merupakan salah satu alternative mendapatkan keuntungan yang 

cukup efektif. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk 

rill maupun non rill. Investasi yang mengikuti perkembangan zaman salah satunya 

investasi di pasar modal. Investasi pasar modal dapat dilakukan pada jenis 

instrument investasi dengan risiko yang cukup tinggi, misalnya pada asset – asset 

finansial seperti saham, warrants, options, serta futures baik di pasar modal 

domestik maupun di pasar modal internasional. Alternatif investasi yang 

menjanjikan pendapatan tinggi dengan risiko yang tinggi di masa sekarang untuk 

memperoleh konsumsi di masa yang akan dating dimana di dalamnya terkandung 

unsur risiko ketidakpastian sehingga di butuhkan kompensasi atas penundaan 

tersebut adalah investasi dalam bentuk saham (Sri Andriani, 2019:4).  

2.1.2.1 Tipe-tipe Investasi 

Menurut (Jogiyanto, 2003), pada saat investor atau mereka yang memiliki 

kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka dapat memilih dan memutuskan tipe 

aktiva keuangan seperti apa yang akan dipilihnya sehingga akan memudahkan 

investor menanam saham di pasar modal. Dan terdapat 2 tipe investasi sebagai 

berikut : 

1. Investasi Langsung 

Investasi langsung merupakan pembelian secara langsung aktiva 

keuangan suatu perusahaan. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan 

membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang 

(money market), pasar modal (capital market), atau pasar turunan 

(derivative market) maka dari tiga ini dapat bisa di pilih salah satunya. 
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Aktiva yang dapat diperjual-belikan di pasar uang berupa aktiva yang 

mempunyai risiko gagal kecil, jatuh temponya pendek dengan tingkat cair 

yang tinggi. Misalnya, Treasury-bill (T-bill) dan sertifikat deposito yang 

dapat dinegosiasi. 

Aktiva yang dapat diperjual-belikan di pasar modal berupa aktiva 

keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed income 

securities) dan saham-saham (equity securities). Aktiva yang dapat 

diperjual-belikan di equity market adalah saham preferen dan saham biasa. 

Opsi dan futures contract merupakan surat-surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar turunan. Disebut dengan surat-surat berharga 

turunan (derivative) karena nilainya merupakan jabaran dari surat berharga 

lain yang terkait. Future contract merupakan persetujuan untuk 

menyediakan aktiva dimasa mendatang dengan harga pasar yang sudah 

ditentukan dimuka. Aktiva yang diperdagangkan umumnya adalah 

komoditi hasil bumi. 

a. Investasi langsung tidak dapat diperjual belikan  

 Tabungan  

 Deposito 

b. Investasi langsung yang dapat diperjualbelikan 

1) Investasi langsung di pasar uang 

 T-bill 

 Deposito yang dapat dinegosiasikan 

2) Investasi langsung di pasar modal 
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 Surat-surat berharga berpendapat tetap (fixed income 

securities) 

 T-bond 

 Federal agency securities  

 Municipal bond  

 Corporate bond  

 Convertible bond  

 Saham-saham (equity securities) 

 Saham preferan (preferred stock) 

 Saham biasa (common stock) 

3) Investasi langsung di pasar turunan 

 Opsi 

 Waran (warrant) 

 Opsi put (put option) 

 Opsi cal (call option) 

2. Investasi Tidak Langsung 

Investasi tidak langsung merupakan pembelian saham dari perusahaan 

investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 

perusahaanperusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan 

membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan 

investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara 

menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk 

diinvestasikan ke dalam portofolionya. 
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Perusahaan investasi dapat diklasifikasikan sebagai unit investment 

trust, close-end investment companies dan open-end investment 

companies. Unit investment trust merupakan trust yang menerbitkan 

portofolio yang dibentuk dari surat-surat berharga berpenghasilan tetap 

(misalnya bond) dan ditangani oleh orang kepercayaan yang independen. 

Close-end investment companies merupakan perusahaan investasi 

yang hanya menjual sahamnya pada saat penawaran perdana (initial public 

offering) saja dan selanjutnya tidak menawarkan lagi tambahan lembar 

saham. Open-end investment companies dikenal dengan nama perusahaan 

reksa dana (mutual funds). Perusahaan investasi ini masih menjual saham 

baru kepada investor setelah penjualan saham perdananya. Juga pemegang 

saham dapat menjual kembali sahamnya ke perusahaan reksa dana 

bersangkutan.  

2.1.3 Saham 

2.1.3.1 Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati 

investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Dengan 

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum 

pemegang saham (RUPS).  

Menurut (Mohamad Samsul, 2015:59) menjelaskan pengertian saham 

yaitu sebagai berikut: 
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“Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham 

disebut juga pemegang saham (shareholder atau stockholder). Bukti bahwa 

seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham apabila 

seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam 

buku yang disebut daftar pemegang saham.” 

Menurut (Fahmi, 2015:80) mengemukakan pendapatnya tentang 

pengertian saham yaitu sebagai berikut:  

“Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada 

suatu perusahaan. Saham berwujud selembar kertas yang tercantum 

dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan 

kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Serta merupakan 

persediaan yang siap untuk dijual.” 

Sedangkan menurut (Wijaya,2017:98) yaitu : saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan di dalam 

perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan 

bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut. 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas saham merupakan surat bukti 

tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, 

nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada 

setiap pemegangnya. 
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2.1.3.2 Harga Saham 

Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Jika perusahaan 

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

para investor. Prestasi baik yang dicapai perusahaan dapat dilihat di dalam laporan 

keuangan yang dipublikasi oleh perusahaan (emiten), (Mulyono, 2010:99). 

Menurut (Darmadji dan Fakhruddin, 2012:102) mengemukakan 

pendapatnya tentang harga saham yang dapat diartikan yaitu: 

“Harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa 

berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Ia 

dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah dalam hitungan 

detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan 

dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham.” 

Harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus 

diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi karena harga saham 

menunjukkan prestasi emiten, pergerakkan harga saham dengan kinerja emiten. 

Apabila emiten mempunyai prestasi yang semakin baik maka keuntungan yang 

dapat dihasilkan dari operasi usaha semakin besar. Pada kondisi yang demikian, 

nilai saham merupakan indeks yang tepat untuk efektifitas perusahaan. Sehingga 

sering kali dikatakan memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti 

memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Dengan semakin tinggi harga 

saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Bagi 

perusahaan yang sudah go public hal tersebut sangat esensial karena nilai 
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perusahaan dapat menunjukkan nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti surat-

surat berharga. Tinggi rendahnya harga saham ini juga merupakan refleksi dari 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan pengelolaan aset tersebut.  

Pengaruh harga saham terhadap pihak investor dan manajemen perusahaan 

menurut (Horne, 2012:5) mengemukakan bahwa harga pasar bertindak sebagai 

barometerdari kinerja bisnis. Harga pasar menunjukan seberapa baik manajemen 

menjalankan tugasnya atas nama para pemegang saham. 

Dapat disimpulkan bahwa penyebab adanya perubahan harga saham di 

pasar modal yaitu sebagai berikut: 

1. Adanya tingkatan permintaan dan penawaran terhadap harga saham itu 

sendiri. 

2. Kondisi keuangan suatu perusahaan. 

3. Tingkat suku bunga. 

4. Valuta asing dan dan asing yang terdapat di bursa efek. 

5. Indeks harga saham gabungan (IHSG). 

Menurut (Taufik, 2010:27) menyebutkan ada beberapa jenis harga saham 

sebagai berikut:  

1. Harga Nominal Saham 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang diterbitkan untuk 

menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga 

nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal 

biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 
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2. Harga Perdana Saham 

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa 

efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan 

diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana. 

3. Harga pembukaan Saham 

Harga pembukaan yaitu harga saham yang berlaku saat pasar saham 

dibuka pada hari saat itu juga. 

4. Harga Pasar Saham 

Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi 

ini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang 

disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-

benar mewakili harga perusahaan penerbitnya. 

Dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terjadi di pasar 

bursa pada waktu tertentu yang disetiap perusahaan yang menerbitkan saham yang 

ditentukan oleh pelaku pasar yaitu permintaan dan penawaran pasar modal.” 

2.1.4 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012:5) yaitu mengemukakan 

pengertian tentang Laporan Keuangan yang dijelaskan bahwa Laporan keuangan 

merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam 

sebuah entitas.Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum 

adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja 

keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang 
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sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. 

Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai elemendari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, 

dan pendapatan (termasuk gain dan loss), peubahan ekuitas dan arus kas.  

2.1.4.1 Jenis-jenis Laporan Keuangan  

Menurut (Eliza Suherti, 2019), dijelaskan bahwa laporan keuangan hasil 

dari proses akuntansi yang di gunakan sebagai alat komunikasi antara dua data 

keuangan atau aktifitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktifitas perusahaan tersebut. Kemudian dijelaskan pula 

beberapa ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan yang telah ditemukan yaitu 

sebagai berikut; 

1. Neraca 

Merupakan laporan keuangan yang menunjukan posisi keuangan 

bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah 

aktiva dan pasiva suatu bersama. 

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa gaji yang tidak 

dapat dibatalkan secara sepihak (irrevocable) dan harus dilaksanakan 

sesuai kesepakatan bersama. 

3. Laporan Laba Rugi 

Merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil 

usaha bank dalam periode tertentu. 
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4. Laporan Arus Kas 

Merupakan laporan yang menunjukan semua aspek yang berkaitan 

dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak 

langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan 

konsep kas selama periode laporan . 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi 

devisa netto menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. 

6. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi 

Laporan Keuangan Gabungan merupakan laporan dari cabang-

cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada didalam maupun diluar 

negeri. Sedangkan laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan 

bank yang bersangkutan dengan anak perusahaan. 

2.1.4.2 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Eliza Suherti, 2019 mengemukakan analisis laporan keuangan sebagai 

berikut: 

“Analisa laporan keuangan yaitu menguraikan pos-pos laporan keuangan 

menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang 

bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang 

lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 
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Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan 

dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisa laporan keuangan. Tujuan 

utama dari analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi 

keuangan perusahaan saat ini.  

Jadi dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis 

laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat 

mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Hasil analisis 

laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan 

kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini, 

manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. 

Kemudian, kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan 

ditingkatkan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki akan 

tergambar kinerja manajemen selama ini. 

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan 

Menurut (Hery, 2015: 161) menjelaskan Rasio keuangan merupakan suatu 

perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai 

alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan 

adalah angka yang di peroleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan 

signifikan.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan 

adalah suatu metode analisis yang membandingkan pos laporan keuangan dengan 

pos lainnya untuk menilai kinerja perusahaan. Tujuan dari rasio keuangan adalah 
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membantu manajer dalam memahami apa yang perlu dilakukan perusahaan 

sehubungan dengan informasi yang berasal dari keuangan yang sifatnya terbatas. 

Dengan menggunakan rasio-rasio tertentu manajer akan memperoleh suatu 

informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan dibidang keuangan. Dari 

informasi tersebut, manajer dapat membuat keputusan-keputusan penting di masa 

yang akan dating. 

Menurut (Harahap, 2010: 298) keunggulan analisis rasio adalah: 

a) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistic yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan; 

b) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit;  

c) Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain;  

d) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score);  

e) Menstandarisir size perusahaan;  

f) Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain;  

g) Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa 

yang akan datang. 

Adapun keterbatasan analisis rasio menurut (Harahap, 2010: 299) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya; 

2. Keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan; 
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3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio; 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron; 

5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar akuntansi 

yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandingan 

bisa menimbulkan kesalahan.  

2.1.5.1 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu sebagai berikut 

(Irham Fahmi, 2013: 121): 

1. Rasio Likuiditas  

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio 

likuiditas terdiri dari: 

a. Current Ratio  

b. Quick Ratio atau Acid Test Ratio  

c. Net Working Capital Ratio  

d. Cash Flow Liquidity Ratio  

2. Rasio Leverage atau Solvabilitas 

Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme 

leverage (utang ekstrem), yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat 
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utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban tersebut. Rasio 

leverage secara umum ada 8 yaitu:  

a. Total Debt to Equity Ratio 

b. Total Debt to Total Assets Ratio  

c. Time Interest Earned  

d. Cash Flow Coverage  

e. Long-term Debt to Total Capitalization  

f. Fixed Charge Coverage 

g. Cash Flow Adequancy  

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna 

menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini 

dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 

maksimal. Rasio aktivitas secara umum terdiri dari:  

a. Inventory Turnover  

b. Day Sales Outstanding 

c. Fixed Assets Turnover  

d. Total Assets Turnover  

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik 

rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan 
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tingginya perolehan keuangan perusahaan. Secara umum rasio 

profitabilitas terdiri dari:  

a. Gross Profit Margin  

b. Net Profit Margin  

c. Return On Total Assets  

d. Return On Equity  

5. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam 

industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio 

pertumbuhan ini umumnya dilihat dari berbagai segi yaitu: dari segi 

sales (penjualan), earning after tax (EAT), laba per lembar saham, 

dividen per lembar saham, dan harga pasar per lembar saham. 

6. Rasio Nilai Pasar 

Rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi 

di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak 

manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan 

dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang. Rasio ini 

terdiri dari:  

a. Earning Per Share  

b. Price Earning Ratio atau Rasio Harga laba  

c. Book Value Per Share  

d. Price Book Value  
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2.1.6 Return On Asset 

Menurut (Mohamad Samsul, 2015: 174) mengemukakan Return On Asset 

(ROA) sebagai berikut: 

“Return On Asset (ROA) yaitu rasio perbandingan antara laba usaha 

(operating profil) terhadap total aset. Return diartikan sebagai laba usaha 

alih-alih laba bersih. Hal ini dikarenakan laba usaha diperoleh dari 

kegiatan normal perusahaan.” 

Menurut (Harahap, 2010: 305): 

“Return On Asset (ROA) menggambarkan perputaran aktiva diukur dari 

penjualan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik dan hal ini berarti 

bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Jadi, semakin 

tinggi persentase rasio Return On Asset (ROA), maka semakin baik 

penggunaan aset secara efisien untuk memperoleh keuntungan bersih 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini selanjutnya meningkatkan 

daya tarik perusahaan yang menjadikan perusahaan tersebut makin 

diminati investor, karena tingkat perolehan pengembalian atas investasi 

aset akan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah persentase rasio ini 

dari rasio rata-rata maka daya tarik investor semakin menurun, karena 

membuat tingkat perolehan pengembalian atas investasi akan semakin 

kecil.” 

Return On Asset (ROA) merupakan komponen penting yang harus 

diperhatikan dalam analisis perusahaan. Informasi Return On Asset (ROA) 

berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba 
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dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliknya. Informasi Return On Asset (ROA) 

juga merupakan informasi yang dianggap mendasar dan berguna karena 

merupakan indicator keberhasilan perusahaan di masa lalu dan harapan di masa 

yang akan datang. 

2.1.6.1 Kegunaan dan Pengukuran Return On Asset (ROA) 

Dijelaskan tentang kegunaan Return On Asset (ROA) menurut (Febby Nur 

Fitri, 2019) Return On Asset (ROA) berguna untuk keperluan control untuk 

keperluan perencanaan, misalnya Return On Asset (ROA) dapat digunakan 

sebagian dasar untuk pengembalian keputusan jika perusahaan akan mengadakan 

ekspansi.  

Dijelaskan pengukuran Menurut (Eduardus, 2010:372) Return On Asset 

(ROA) dapat dirumuskan dan dihitung sebagai berikut: 

Return On Asset (ROA) = 
           

          
 

2.1.7 Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut (Bambang Wahyudiono, 2014: 75) Debt to Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio yang menunjukan perbandingan antara total utang dan modal 

sendiri (equity). Total utang merupakan penjumlahan dari total kewajiban lancer 

(current liabilities) dan utang jangka panjang (long term debt). 

Menurut (Kasmir, 2017:157-158) : 

“Debt To Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk memulai 

hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. 
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Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio 

ini berfungsi untuk mengetahui setiap jumlah rupiah modal sendiri yang 

dijadikan untuk jaminan hutang dan menggambarkan sampai sejauh mana 

modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.” 

Menurut (Luknan, 2011:121) : 

“Debt To Equity Ratio (DER) adalah mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal sendiri.” 

Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang 

terdiri atas presentase modal sendiri dibandingkan dengan besarnya hutang. 

Semakin besar Debt to Equity Ratio (DER) suatu perusahaan menunjukkan 

semakin besarnya penggunaan hutang perusahaan dibandingkan dengan modal 

sendiri yang dimiliki perusahaan. Penggunaan hutang diharapkan akan menaikkan 

tingkat pengembalian bagi pemegang saham. 

Untuk mengembangkan perusahaan dalam menghadapi persaingan, maka 

diperlukan adanya suatu pendanaan yang bisa digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Sumber-sumber pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari 

perusahaan (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal).  

Dalam mengukur risiko, perhatian kreditor jangka panjang terutama difokuskan 

pada prospek laba dan perkiraan arus kas. Meskipun demikian tetap 

memperhatikan keseimbangan antara proporsi aktiva yang didanai oleh kreditor 

dan pemilik perusahaan, dan semakin rendah nilai Debt to Equity Ratio (DER) 
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suatu perusahaan semakin aman bagi investor untuk menginvestasikan uangnya 

dan semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan tingginya 

ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban 

perusahaan juga semakin berat. Dengan kata lain, Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Maka dari kerangka pikiran 

tersebut, semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) maka akan semakin 

berpengaruh negative terhadap harga saham perusahaan. 

2.1.7.1 Kegunaan dan Pengukuran Return On Asset (DER) 

Menurut (Agnes, 2015:13) menjelaskan bahwa mengemukakan “rasio ini 

berguna untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibelanjai pihak kreditur. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar dana diambil dari luar”. Berarti 

bahwa rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan 

memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya (utang jangka pendek dan utang 

jangka panjang) dalam pendanaan perusahaan. 

Menurut (Brealey, 2010:76) menjelaskan bahwa : “Debt to Equity Ratio 

(DER) adalah total utang dibagi total modal sendiri yaitu dengan membandingkan 

antara total utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri” 

Rasio Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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2.1.8 Earning Per share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan komponen penting pertama yang 

harus diperhatikan dalam analisis perusahaan. Bahwa informasi Earning Per Share 

(EPS) suatu perusahaan menunjukan besarnya laba bersih perusahaan yang siap 

dibagikan untuk semua pemegang saham perusahaan yang merupakan 

perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan (laba bersih) dan jumlah saham 

yang beredar. Earning Per Share (EPS) menggambarkan tingkat profatabilitas 

perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. 

Menurut (Kasmir, 2017:207) mengemukakan bahwa : 

“Earning Per Share (EPS) adalah laba bersih yang dibagikan kepada 

pemegang saham dibagi jumlah lembar saham perusahaan, rasio laba per 

saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasio yang rendah berarti menejemen belum berhasil untuk 

memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi 

kesejahteraan pemegang saham meningkat.” 

Menurut (Nor Hadi, 2015:134) mengemukakan pendapat lain bahwa : 

“Earning Per Share (EPS) adalah perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak pada tahun buku terhadap saham ynag diterbitkan perusahaan.” 

Dengan demikian, laba per lembar saham Earning Per Share (EPS) 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan 

mendistribusikan laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham. Laba per 
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lembar saham Earning Per Share (EPS) dapat dijadikan sebagai indicator tingkat 

nilai perusahaan.  

Pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon 

pemegang saham sangat tertarik pada Earning Per Share (EPS), karena hal ini 

menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa 

dan menggambarkan prospek Earning perusahaan di masa depan. Para calon 

pemegang saham tertarik dengan Earning Per Share (EPS) yang besar, karena hal 

ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan (Eduardus, 

2010:365). 

Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka return saham yang 

akan diperoleh investor juga akan semakin tinggi. Jika nilai Earning Per Share 

(EPS) naik maka harga saham mengalami kenaikan, return sahamnya juga 

mengalami kenaikan. Pendapatan per saham perusahaan biasanya menjadi 

perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan 

manajemen. Secara singkat penulis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai 

Earning Per Share (EPS) tentu saja akan menyenangkan pemegang saham, karena 

semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. 

Besarnya Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan bisa diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan langsung atau dapat dihitung berdasarkan 

laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Kadang-kadang pada laporan 

keuangan terdapat dua Earning Per Share (EPS), yaitu „EPS dasar‟ dan „EPS 

dilusi. Jikalau begitu, ambil „EPS dilusi‟ karena EPS dilusi adalah Earning Per 

Share (EPS) yang dihitung berdasarkan jumlah saham terbaru, sebab jumlah 
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saham yang beredar sebuah emiten bisa saja berubah dari waktu ke waktu, karena 

right issue dan lain-lain. 

2.1.8.1 Kegunaan dan Pengukuran Return On Asset (EPS) 

Menurut (Nor Hadi, 2015:126) bahwa seorang investor membeli dan 

mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh 

dividen yang merupakan keuntungan yang diberikan kepada para pemegang 

saham yang bersumber dari kemampuan emiten mencetak laba bersih dari 

operasinya sehingga laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen 

karena dividen merupakan bagian laba dari perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham dan juga dapat mempengaruhi kenaikan nilai saham di masa 

mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan 

angka Earning Per Share (EPS) yang dilaporkan perusahaan. 

Ryan dan William (2017:166) menyebutkan: “Kinerja suatu perusahaan 

yang mencapai target atau melebihi menjadi sebuah rapor bagus apalagi pada saat 

itu harga sahamnya memiliki EPS yang juga menarik. Hal itu menjadi dua poin 

baik dalam keputusan berinvestasi ataupun menambah jumlah saham.” 

Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka return saham yang 

akan diperoleh investor juga akan semakin tinggi. Jika nilai EPS naik maka harga 

saham mengalami kenaikan, return sahamnya juga mengalami kenaikan. 

Pendapatan per saham (Earning per share/EPS) perusahaan biasanya menjadi 

perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan 

manajemen. 
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Menurut (Eduardus, 2010:374) mengemukakan tentang pengukuran 

Earning Per Share (EPS) “untuk menghitung besarnya Earning Per Share (EPS) 

setiap emiten”. Rasio Earning Per Share (EPS) dapat dirumuskan sebagai berikut 

:  

                        
                         

                    
 

2.1.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberi gambaran sejauh mana 

variabel-variabel dalam penelitian yang dimana penelitian ini, penulis mengacu 

pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

saat ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 

referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, yang dapat dilihat pada tabel 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti, 

Tahun 

Peneliti 

Judul 

Variabel 

Hasil 

Independent Dependent 

1 Feri Sanjaya 

Sntoso 

(2013) 

Pengaruh 

Return On 

Asset 

(ROA), 

Return On 

Equity 

Return On 

Asset (ROA), 

Return On 

Equity 

(ROE), dan 

Earning Per 

Return 

Saham 

Secara 

parsial : 

Bahwa 

profitabil

itas 

(ROA, 
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(ROE), Dan 

Earning Per 

Share (EPS) 

Terhadap 

Return 

Saham 

Perusahaan 

Go Public 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

(Studi Kasus 

Pada Sektor 

Makanan 

dan 

Minuman)  

Share (EPS) ROE, 

dan EPS) 

berpenga

ruh 

secara 

signifika

n 

terhadap 

harga 

saham 

karena t-

hitung t-

tabel 

dengan 

demikian 

Ho 

ditolak 

dan Ha 

diterima. 

  

Secara 

simultan 

: ROA 

dan ROE 

menunju

kan 

hubunga

n yang 

cukup 

kuat dan 

EPS 

memiliki 

hubunga

n yang 

kuat 

terhadap 

harga 

saham. 

2 Rahmalia 

Nurhasanah 

(2013) 

Pengaruh 

Return On 

Asset 

(ROA), 

Return On 

Asset (ROA), 

Return On 

Equity 

Harga 

Saham 

Secara 

parsial : 

ROA dan 

ROE 
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Return On 

Equity 

(ROE), Net 

Profit 

Margin 

(NPM), Dan 

Earning Per 

Share (EPS) 

Terhadap 

Harga 

Saham 

Perusahaan 

Yang 

Tergabung 

Dalam 

Indeks LQ45 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Periode 

Tahun 2007-

2011 

(ROE), Net 

Profit Margin 

(NPM), 

Earning Per 

Share (EPS) 

tidak 

berpenga

ruh 

signifika

n 

terhadap 

harga 

saham 

yang 

terdaftar 

di indeks 

LQ45. 

Implikasi

nya ROA 

dan ROE 

tidak 

berpenga

ruh 

terhadap 

fluktuasi 

harga 

saham. 

 

Secara 

simultan 

: NPM, 

dan EPS 

berpenga

ruh 

signifika

n 

terhadap 

harga 

saham 

yang 

terdaftar 

di indeks 

LQ45. 

Implikasi

nya 

ketika 

NPM, 
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dan EPS 

naik, 

maka 

harga 

saham 

akan 

mengala

mi 

peningka

tan. 

3 Muhannad 

Ali (2016) 

Pengaruh 

Return On 

Equity 

(ROE), Debt 

to Equity 

Ratio (DER) 

dan Growth 

Terhadap 

Price To 

Book Value 

(PBV) 

(Studi Kasus 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Subsektor 

Food and 

Beverage 

yang 

terdaftar 

pada Bursa 

Efek 

Indonesia 

periode 

tahun 2010-

2014) 

Return On 

Equity 

(ROE), Debt 

to Equity 

Ratio (DER) 

dan Growth 

Price To 

Book Value 

Secara 

parsial 

dan  

Secara 

Simultan 

:  

Hasil 

Penelitia

n 

menunju

kan 

bahwa 

Return 

On 

Equity 

(ROE), 

Debt to 

Equity 

Ratio 

(DER) 

dan 

Growth 

mempun

yai 

pengaruh 

positif 

dan 

signifika

n 

terhadap 

Price To 

Book 
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Value 

(PBV). 

4 Evi Octavia 

(2010) 

Pengaruh 

Faktor 

Fundamental 

Terhadap 

Harga 

Saham 

Sektor 

Makanan 

dan 

Minuman Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

2003-2007 

Return On 

Equity 

(ROE), Debt 

to Equity 

Ratio (DER), 

Price 

Earning 

Ratio (PER), 

Earning Per 

Share (EPS) 

Harga 

Saham 

Secara 

parsial :  

EPS 

memiliki 

pengaruh 

yang 

signifika

n 

terhadap 

harga 

saham, 

sedangka

n ROE, 

DER,dan 

PER 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifika

n 

terhadap 

harga 

saham  

 

Secara 

simultan 

: ROE, 

DER, 

EPS dan 

PER 

memiliki 

pengaruh 

yang 

signifika

n 

terhadap 

harga 

saham. 
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5 Nuryaman 

dan Asri 

Suryani 

(2010) 

Pengaruh 

Earning Per 

Share (EPS) 

dan Price 

Earning 

Ratio (PER) 

Terhadap 

Perubahan 

Harga 

Saham 

(Survei Pada 

Perusahaan 

Kelompok 

Industri 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia) 

Earning Per 

Share (EPS) 

dan Price 

Earning 

Ratio (PER) 

Peubahan 

Harga 

Saham 

Secara 

Parsial :  

Menunju

kan 

bahwa 

Earning 

Per 

Share 

(EPS) 

dan 

Earning 

Ratio 

(PER) 

memiliki 

pengaruh 

positif 

dan 

signifika

n 

terhadap 

perubaha

n harga 

saham. 

Simultan 

:  

Menunju

kan 

bahwa 

terdapat 

pengeruh 

yang 

signifika

n dari 

Earning 

Per 

Share 

(EPS) 

dan 

Price 

Earning 

Ratio 

(PER) 
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terhadap 

perubaha

n harga 

saham 

sebesar 

96,4% 

dan 

sisanya 

sebesar 

3.6% 

dipengar

uhi oleh 

faktor-

faktor 

lain 

diluar 

Earning 

Per 

Share 

(EPS) 

dan 

Price 

Earning 

Ratio 

(PER), 

atau 

dapat 

dikataka

n bahwa 

Earning 

Per 

Share 

(EPS) 

dan 

Price 

Earning 

Ratio 

(PER) 

secara 

bersama-

sama 

mempen
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garuhi 

perubaha

n harga 

saham. 

6 Jevellyn 

Masril, dan 

Martha 

(2020) 

Analysis Of 

the Effect of 

Solvability 

Ratio, 

Profitability, 

and Market 

Ratio on 

Share Prices 

of 

Pharmaceuti

cal Sub 

Sector 

Companies 

Listed on 

Indonesia 

Stock 

Exchange 

(IDX) 

Period 2014-

2018 

Earning Per 

Share (EPS), 

Debt to 

Equity Ratio 

(DER), 

Return On 

Asset (ROA), 

Price 

Earning 

Ratio (PER) 

Share Price Secara 

parsial :  

EPS, 

DER, 

ROA, 

and PER 

does not 

have a 

significa

nt effect 

on the 

stock 

price. 

The 

implicati

on EPS, 

ROA, 

and PER 

has a 

positive 

effect on 

the stock 

price, 

while 

DER has 

a 

negative 

effect on 

stock 

price. 

 

(EPS, 

DER, 

ROA, 

dan PER 

tidak 

berpenga

ruh 
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signifika

n 

terhadap 

harga 

saham. 

Implikasi

nya 

EPS,RO

A,dan 

PER 

berpenga

ruh 

positif 

terhadap 

harga 

saham, 

sedangka

n DER 

berpenga

ruh 

negative 

terhadap 

harga 

saham.) 

Sumber: diolah dari Jurnal 

2.2 Kerangka Berfikir Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Kerangka Pemikiran 

2.2.1.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

Return On Asset (ROA) yang tinggi juga akan meningkatkan minat 

investor untuk menanamkan modalnya terhadap suatu saham perusahaan karena 

berarti perusahaan tersebut semakin produktif dan semakin efektif menggunakan 

aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba, laba yang meningkat juga akan 
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meningkatkan tingkat pengembalian kepada investor (Abdurrohman, Eny Suheni, 

dan Faiqoh, 2020:72).  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vera & Arrazi, 

2017), (I Dewa & I Gede Ary, 2017), (Thomas Lauda, 2018), (M. Ikhwanul 

Muslimin, 2017), dan (Ursula Tamuntuan, 2015) menunjukkan bahwa Return On 

Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini 

membuktikan Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh kuat terhadap harga 

saham. 

2.2.1.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio yang menggambarkan 

perbandingan jumlah hutang dan jumlah modal perusahaan yang digunakan 

sebagai pendanaan usaha. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh hutang, termasuk utang lancer dengan seluruh ekuitas. Ratio ini berguna 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan 

pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap 

jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang dan 

menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-

hutang kepada pihak luar (Kasmir, 2017:157-158).  

Hal ini didukung penelitian tentang Debt to Equity Ratio (DER) terdapat 

hasil penelitian yaitu menurut (Putu dan Suaryana, 2013, (Ema Novitasari, 2013), 

dan (Alep Pradita, 2013) mengemukakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) 

menunjukan berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini membuktikan Debt to 

Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh kuat terhadap harga saham. 



52 

 

 

2.2.1.3 Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham 

Earning Per Share (EPS) atau laba per lembar saham adalah tingkat 

keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan 

pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar saham atau Earnings Per 

Share (EPS) di peroleh dari laba bersih setelah bunga dan pajak yang tersedia bagi 

pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Rasio 

laba per saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan 

pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi kesejahteraan pemegang 

saham meningkat (Kasmir, 2017:207).  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Moch. Sayoddani 

dan I Ketut, 2016), (Gerald, Ventje Ilat dan Sonny, 2017), (M. Ikhwamul 

Muslimin, 2017), (Thomas Lauda, 2018), (Dyah Purnamasari, 2015), (Kumar, 

2017), (Alep Pradita, 2013), (Wiwi dan Aditio, 2015), (Ursula Tamuntuan, 2015) 

menemukan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini membuktikan Earning Per Share (EPS) memiliki 

pengaruh kuat terhadap harga saham. 

Berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran mengenai Pengaruh 

Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Earning Per Share 

(EPS) Terhadap Harga Saham sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut (Sugiyono:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori. 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2019. 

Return On Asset 

(X1) 
Abdurrohman, Eny 

Suheni, dan Faiqoh, 

2020:72 

Debt to Equity 

Ratio 

 (X2) 
Kasmir, 2017:157-158 

Harga Saham 

(Y) 

Darmadji dan Fakhruddin, 

2012:102 

 

Earning Per Share 

(X3) 
Kasmir, 2017:207 
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H2 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2019. 

H3 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016-2019. 

H4 : Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Earning Per 

Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur 

subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2016-2019. 


