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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan alternatif penghimpunan dana selain sistem 

perbankan. Menurut Sunariyah (2006:5) pengertian pasar modal sebagai berikut : 

“Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan 

permintaan surat berharga.” 

Pasar modal menurut menurut Irham (2011:34) : 

“Pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-dana modal seperti 

ekuitas dan utang diperdagangkan.” 

Pengertian pasar modal menurut Husnan (2003:3), adalah : 

“Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrument keuanagn (sekuritas) jangka panjang yang dapat 

diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Baik 

itu diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan 

swasta.” 

 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi dimana 

pasar modal berfungsi sebagai fasilitator untuk memindahkan dana dari pihak 

yang kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana dalam jangka panjang. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan, bahwa 

pasar modal adalah suatu tempat yanng mempertemukan penjual dan pembeli di 

dalam kegiatan jual beli dana jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun 
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modal sendiri, dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan 

alternatif untuk melakukan investasi bagi investor maupun masyarakat. 

 

2.1.2 Peranan Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antar satu negara dengan negara lain. Hampir 

semuan negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan menciptakan 

fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi 

permintaan dan penawaran modal. 

Seberapa besar peranan pasar modal pada suatu negara menurut 

Sunariyah (2006:7), dapat dilihat dari 5 (lima) segi berikut ini : 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual 

untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual 

belikan. 

2. Memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan hasil 

(return) yang diharapkan. 

3. Memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham 

yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. 

4. Menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

perkembangan suatu perekonomian. 

5. Mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 
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2.1.3 Macam-macam Pasar Modal 

Penjualan surat berharga kepada masyarakatdapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk 

pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjual-belikan. 

Menurut Sunariyah (2006:13), ada 3 macam pasar  modal : 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas 

lainnya yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum 

saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga saham di pasar perdana 

ditentukan oleh penjamin emisis dan perusahaan yang akan go public 

(emiten), berdasarkan analiis fundamental perusahaan yang 

bersangkutan. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa 

penawaran pada pasar primer, dimana saham dan sekuritas lain 

diperjual-belikan secara luas setelah melalui masa penjualan di pasar 

perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran antara pembeli dan penjual sekuritas. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Perdagangan saham atau sekuritas lain diluar bursa. 
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2.1.4 Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal Indonesia (BEI) 

Dapat dikatakan, bahwa suatu saham tercatat di bursa berarti saham yang 

bersangkutan dapat dijual dan dibeli di lantai bursa. Agar perusahaan tercatat 

dalam bursa, perusahaan tersebut harus melalui proses penawaran perdana yang 

diawali dengan penyampaian daftar emisi daham yang seringkali disebut Initial 

Public Offering (IPO). 

Setelah melalui penawaran perdana, selanjutnya saham diperjual-belikan 

di lantai bursa. Harga saham selajutnya, ditentukan oleh tingkat penawaran dan 

permintaan atas saham tersebut. Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa di pasar modal dan bursa efek ada dua hal yang slaing berkaitan, yaitu 

pasar primer, tempat dimana sekuritas pertama kali diterbitkan dan dijual. 

Sedangkan, pasar sekunder  adalah tempat pemilik sekuritas memperdagangkan 

sekuritasnya. (www.idx.co.id). 

 

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal dikemukakan oleh 

Husnan (2003:8) sebagai berikut : 

1. Penawaran sekuritas, yang berarti harus banyak perusahaan yang 

bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

2. Permintaan sekuritas, ini berarti bahwa masyarakat harus mempunyai 

dana yang cukup besar untuk dipergunakan dalam membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan di pasar modal. 

http://www.idx.co.id/
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3. Kondisi politik dan ekonomi, dimana politik yang stabil akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi 

penawaran dan permintaan sekuritas. 

4. Hukum dan peraturan, hukum yang jelas akan melindungi pemodal dari 

informasi yang tidak jelas. 

5. Para lembaga-lembaga pendukung pasar modal akan membantu kegiatan 

pasar modal secara cepat. Lembaga ini antara lain adalah bank 

kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, akuntan, notaris, 

konsultan hukum, dan penilai. 

 

2.2 Inflasi  

2.2.1 Pengertian Inflasi 

Karim (2007:510), menjelaskan pengertian inflasi secara umum yaitu : 

“Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau 

komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.” 

Inflasi dapat dianggap sebagai suatu fenomena moneter karena terjadi 

penurunan nilai unit perhitungan terhadap suatu komoditas. Sedangkan menurut 

Karim (2007:510), inflasi didefinisikan sebagai berikut : 

“Inflasi adalah kenaikan yag menyeluruh dari jumlah uang yang harus 

dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang dan jasa.” 

Menurut Irham (2011:67), pengertian inflasi adalah : 

“Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan 

kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang 

mengalami pelemahan.” 
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Jika itu terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan 

pemburukan kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang 

tatanan stabilitas politik suatu negara. 

Menurut Asfia Murni (2006:202), inflasi adalah : 

“Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukan kenaikan tingkat harga 

secara umum dan berlangsung secara terus menerus.”  

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil satu pandangan bahwa inflasi 

mengandung pengertian antara lain : 

1. Adanya kecenderungan harga-harga untuk naik. 

2. Kenaikan harga berlangsung secara berkelanjutan. 

3. Kenaikan harga bukan pada suatu barang, tetapi beberapa komoditi 

tingkat harga umum. 

4. Berpengaruh terhadap kondisi ekonomi secara menyeluruh dan tatanan 

stabilitas politik suatu negara. 

 

2.2.2 Macam-macam Inflasi 

Macam-macam inflasi menurut Irham (2011:68) : 

A. Berdasarkan area timbulnya : 

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) 

Terjadi karena faktor situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, 

seperti karena kebijakan pemerintah yang mengeluarkan deregulasi yang 

mampu mempengaruhi kondisi kenaikan harga. 
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2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). 

Disebabkan oleh faktor situasi dan kondisi yang terjadi di luar negeri, 

seperti terjadinya goncangan ekonomi di Amerika Serikat yang 

berpengaruh pada naiknya berbagai barang yang berasal dari sana.  

 

B. Berdasarkan penyebab dari inflasi :  

1. Structural Inflation (inflasi struktural) 

Inflasi yang ditimbulkan oleh bertambahnya volume uang tetapi karena 

pergeseran struktur ekonomi, yaitu pergerakan faktor-faktor produksi 

dari sektor non-industri ke sektor industri. 

2. Cost Push Inflation (inflasi desakan biaya) 

Inflasi ini timbul disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang menaikan 

harga barang dagangannya karena implikasi dari kenaikan biaya internal 

seperti kenaikan upah buruh, suku bunga, atau juga karena 

mengharapkan memperoleh laba yang tinggi. 

3. Demand Full Inflation (desakan permintaan) 

Inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya atau inflasi lain, seperti 

faktor kenaikan pendapatan masyarakat atau juga dicsebabkan oleh 

ketakutan terhadap kenaikan harga yang terus-menerus sehingga 

masyarakat memborong barang..inflasi seperti ini juga disebut dengan 

inflasi yang timbul karena dorongan permintaan. 
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C. Berdasarkan skala penilaian inflasi : 

1. Inflasi ringan (< 10% pertahun) 

2. Inflasi sedang (10-30% pertahun) 

3. Inflasi berat (30-100% pertahun) 

4. Hiperinflasi (> 100% pertahun) 

 

2.2.3 Dampak Inflasi 

Dampak atau akibat yang ditimbulkan dari adanya inflasi menurut Asfia 

Murni (2006:206), adalah sebagai berikut : 

 Inflasi akan menurunkan pendapatan riil yang diterima masyarakat, dan 

ini sangat merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap. 

 Inflasi menimbulkan dampak yang buruk pula pada neraca pembayaran, 

karena menurunnya ekspor dan meningkatnya impor menyebabkan 

ketidakseimbangan terhadap aliran masuk dan keluar negeri. 

 Pada saat keadaan yang tidak menentu (inflasi), para pemilik modal 

lebih cenderung menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian tanah, 

rumah dan bangunan. Pengalihan investasi ini menyebabkan kegiatan 

investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun. 

 Ketika biaya produksi naik akibat inflasi, hal ini akan sangat merugikan 

pengusaha dan ini menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan 

yang kurang mendorong produk nasional. 

 Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Seperti 

tabungan masyarakat di bank nilai riilnya akan menurun. 
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2.2.4 Indikator Inflasi 

Indikator inflasi menurut www.bi.go.id : 

a. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang umum 

digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Perubahan IHK 

dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket 

barang dan jasa yang di konsumsi oleh masyarakat. Tingkat inflasi di 

Indonesia biasanya diukur dengan IHK. 

b. Indeks Harga Perdagangan Besar merupakan indikator yang 

menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang 

diperdagangkan di suatu daerah. 

Perhitungan inflasi yang digunakan peneliti yaitu berdasarkan presentase 

perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam Laporan Tahunan Bank 

Indonesia akhir tahun. 

 

2.3 Rasio Profitabilitas  

2.3.1 Pengertian Rasio Profitabilitas 

Menurut Husnan (2002:56), pengertian profitabilitas yaitu : 

“Profitabilitas adalah hasil bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan.” 

Kasmir (2008:196) menjelaskan rasio profitabilitas sebagai berikut : 

“Profitabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan.” 

Dari pengertian diatas dapat disimpukan bahwa profitabilitas adalah 

suatu ukuran untuk menilai hasil atau laba yang diperoleh perusahaan yang 
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berasal dari penjualan atau investasi perusahaan, keuntungan  perusahaan ini dapat 

diukur sebagai salah satu indikator yang berpengaruh terhadap perkembangan 

harga saham oleh investor atau calon investor. 

Rasio tersebut juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan oleh penjualan dan 

pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukan efesiensi 

perusahaan. 

 

2.3.2 Return On Asset (ROA) 

Analisis ROA dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti yang 

sangat penting sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang bersifat 

menyeluruh (komprehensif), sehingga lazim digunakan oleh pemimpin 

perusahaan juga investor untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan. 

Menurut Darsono (2005:54), pengertian ROA yaitu : 

“Return on Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva suatu perusahaan.” 

Sedangkan menurut Kasmir (2008:201), definisi ROA adalah : 

“Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukan hasil atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan 

suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola 

investasinya.” 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan nilai Return On Asset 

(ROA) inilah menjadi dasar penelaian analis dalam menganalisa harga saham 

perusahaan, dimana nilai Return On Asset (ROA) berbanding lurus dengan harga 
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saham. Dengan kata lain perkembangan harga saham dapat dipengaruhi oleh 

tingkat laba perusahaan.  

Menurut Munawir (2004:89), untuk menentukan besarnya ROA dapat 

dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Dimana : 

EAT  = Laba perusahaan setelah pajak 

Total Asset = Semua aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan operasi 

perusahaan. 

 

2.3.3 Kegunaan Return On Asset (ROA) 

Kegunaan ROA menurut Munawir (2004:91) sebagai berikut : 

1. Bersifat menyeluruh, artinya apabila perusahaan sudah menjalankan 

praktik akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan 

teknik analisia ROA dapat mengukur efesiensi penggunaan modal 

kerja, efesiensi produk, dan efisiensi bagian penjualan. 

2. Apabila perusahaan mempunyai data industri yang diperoleh dari 

rasio industri, maka dengan analisis ROA dapat dibandingkan 

efisiensi penggunaan modal perusahaan dengan perusahaan lain yang 

sejenis. Sehingga dapat diketahui apakah perusahaan berada 

dibawah, sama, atau diatas rata-ratanya. Dengan demikian, dapat 

ROA =   
𝑬𝑨𝑻

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻
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diketahui apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi 

kekuatan perusahaan dibandingkan dengan persahaan lain. 

3. Analisis yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi 

yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan 

semua biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan. 

4. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing 

produk yang dihasilkan perusahaan. 

5. Berguna untuk kepentingan perencanaan dan pengawasan. misalnya 

ROA dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan 

jika perusahaan akan melakukan ekspansi. 

 

2.4 Saham 

2.4.1 Pengertian Saham 

Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai salah satu dana 

yang diperoleh perusahaan yang berasal dari pemilik modal dengan konsekuensi 

perusahaan harus memberikan kontra terhadap modal keuangan dalam bentuk 

dividen dan apresisasi harga saham. 

Sutrisno (2001:114) mendefinisikan saham sebagai berikut : 

“Saham adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang memberikan 

penghasilan tidak tetap.” 

Menurut Tandelilin (2001:18), pengertian saham yaitu : 

“Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan 

yang menerbitkan saham.” 
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Sedangkan menurut Husnan (2003:303) : 

“Sekuritas (saham) merupakan secarik kertas yang menunjukan hak 

pemodal (yaitu oihak yang memiliki secarik kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospekatau kekayaan organisasi yang 

menerbitkan sekuriitas tersebut dan berbagai kondisi yang 

memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.” 

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa saham 

merupakan surat bukti kepemilikan yang diperdagangkan di pasar modal yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dimana keuntungan yang akan diterima 

pemegang saham tidak pasti. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Saham 

Berikut adalah jenis-jenis saham menurut Jogiyanto (2010:111) : 

1. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferent mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara obligasi 

(bond) dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga atas 

pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa 

dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi klaim 

pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi 

(bond). 

2. Saham Biasa (Common Stock) 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham 

ini biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang 

saham adalah pemilik dari perusahaan mewakili kepada manajemen 

untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, 
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pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak yaitu hak kontrol, 

hak menerima pembagian keuntungan, dan hak preemptif. 

 

2.4.3 Keuntungan Pembelian Saham 

Ekspektasi atau motivasi setiap investor adalah mendapatkan keuntungan 

dari transaksi investasi yang mereka lakukan. Bermain saham memiliki potensi 

keuntungan dalam dua hal, yaitu pembagian dividen dan kenaikan harga saham 

(capital gain). 

Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

semua pemegang saham. Biasanya dilakukan satu tahun sekali. Bentuk dari 

dividen itu sendiri, bisa berupa uang tunai ataupun bentuk penambahan saham. 

Sedangkan capital gain, didapat berdasarkan selisih harga jual saham dengan 

harga beli. Dimana keuntungan didapat bila harga jual saham lebih tinggi dari 

harga beli saham. 

 

2.4.4 Risiko Kepemilikan Saham  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:13), ada beberapa risiko 

yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan sahamnya, yaitu tidak mendapat 

dividen dan mengalami capital loss.  

1. Tidak mendapat dividen  

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan 

keuntungan. Dan sebaliknya, perusahaan tidak dapat membagikan 

dividen jika mengalami kerugian.  
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2. Capital loss  

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu 

mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang 

dijualnya. Ada kalanya investor harus menjual saham dengan harga 

jual lebih rendah dari harga beli saham, terkadang untuk 

menghindari potensi kerugian yang semakin besar seiring terus 

menurunnya harga saham, maka seorang investor rela menjual 

sahamnya dengan harga rendah. Istilah ini dikenal dengan istilah 

penghentian kerugian (cut loss).  

Disamping risiko di atas, seorang pemegang saham juga masih 

dihadapkan dengan potensi risiko lainnya, yaitu:  

1. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi  

Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, jika 

sebuah perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka otomatis saham 

perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau di-delist.  

2. Saham di-delist dari bursa  

Saham perusahaan di-delist dari bursa umumnya adalah karena kinerja 

yang buruk misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah 

diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak 

membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan 

berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan efek di 

bursa. 

3. Saham dihentikan sementara (suspensi)  
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Jika suatu saham di-suspend atau dihentikan perdagangannya oleh 

otoritas Bursa Efek, yang menyebabkan investor tidak dapat menjual 

sahamnya hingga suspensi tersebut dicabut.  

 

2.5 Harga Saham 

2.5.1 Pengertian Harga Saham 

Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. 

Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi 

investor yang rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan 

keuntungan, yaitu berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan 

sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar 

perusahaan. Harga saham menurut Sartono (2001:34), yaitu : 

“Harga saham merupakan nilai dimana orang bersedia membayar untuk 

setiap lembarnya.” 

Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Harga saham mengalami perubahan naik turun dari 

satu waktu ke waktu yang lain. Perubahaan tersebut tergantung pada kekuatan 

permintaan dan penawaran. Apabila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan, maka harga saham akan cenderung naik. Sebaliknya, apabila 

kelebihan penawaran, maka harga saham cenderung turun Sartono (2001:34). 

Begitu pun menurut (Jogiyanto, 2010:98) : 

“Perkembangan harga saham merupakan perubahan harga saham yang 

terjadi dipasar bursa yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan 

saham yang bersangkutan di pasar modal.” 
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2.5.2 Analisis Harga Saham 

Suatu pelaku pasar modal memerlukan suatu analisis untuk membantu 

dalam mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. Menurut 

Husnan (2003:349), analisis dari pemilihan saham yaitu dengan digunakannya 

analisis teknikal dan analisis fundamental. 

 

2.5.2.1 Analisis Fundamental 

Analisis fundamental umumnya dilakukan dengan melakukan analisa 

perusahaan, ekonomi, kondisi pasar, dan industri. 

Menurut Husnan (2001:315) : 

“Analisis fundamental yaitu mencoba memperkirakan harga saham 

dimasa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datag 

dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham.” 

 

Sedangkan menurut Kamaruddin (2004:81) : 

“Analisis fundamental adalah suatu pendekatan untuk menghitung nilai 

intrinsik saham biasa (common stock) dengan menggunakan data 

keuangan perusahaan.” 

Menurut Husnan (2001:315), analisis fundamental mencoba 

memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang dengan cara : 

1. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham dimasa yang akan datang. 

2. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. 
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Analisis fundamental pada umumnya dilakukan dengan tahapan 

melakukan analisis ekonomi terlebih dahulu, diikuti dengan analisis industri dan  

akhirnya analisis perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Analisis 

fundamental didasarkan atas pemikiran bahwa kondisi perusahaan yang tercermin 

dalam kinerja perusahaan yang dipengaruhi faktor internal, yaitu data-data yang 

berasal dari laporan keuangan perusahaan. Tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-

faktor eksternal seperti  kondisi ekonomi dan industri. 

 

2.5.2.2 Analisis Teknikal 

Menurut Husnan (2001:349), pengertian analisis teknikal yaitu : 

“Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamatai perubahan harga saham (kondisi 

pasar) di waktu yang lalu.” 

 

Sedangkan menurut Kamaruddin (2004:79) : 

“Analisis teknikal menganggap bahwa saham adalah komoditas 

perdagangan yang pada gilirannya, permintaan dan penawarannya 

merupakan manifestasi kondisi psikologis dari pemodal.” 

 

Asumsi dasar analisis teknikal menurut Kamaruddin (2004:79), yaitu : 

1. Harga pasar ditentukan penawaran dan permintaan. 

2. Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

rasional maupun tidak. 

3. Harga saham bergerak dalam trend terus-menerus dan berlangsung 

cukup lama, meskipun ada fluktuasi kecil pasar. 

4. Perubahan trend disebabkan permintaan dan penawaran. 
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5. Pergeseran permintaan dan penawaran tidak menjadi masalah 

mengapa terjadi, dapat dideteksi lambat atau cepat melalui chart 

transaksi. 

6. Beberapa pola chart berulang dengan sendirinya. 

Keputusan investasi dalam analisis teknikal mendasarkan diri kepada 

data-data pasar di masa lalu, seperti data harga saham dan volume penjualan 

saham sebagai dasar untuk mengestimasi harga saham di masa yang akan datang. 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya. Bahkan setiap 

detikpun harga saham dapat berubah. Oleh karena itu, investor harus mampu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. menurut Alwi 

(2003:87), faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal 

dari internal maupun eksternal. 

Adapun faktor internalnya antara lain adalah:  

 Pengumuman tentang pemasaran, produksi, dan penjualan. Seperti 

pengiklanan, rician kontrak, perubahan harga, penarikan produk  

baru, laporan produksi, laporan keamanan oroduk, dan laporan 

penjualan. 

 Pengumuman pendanaan, berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

 Pengumuman badan direksi manajemen, seperti perubahan atau 

pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisas 
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 Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, merger, investasi 

ekuitas, dll. 

 Pengumuman investasi, seperti ekspansi, pengembangan riset, dll. 

 Pengumuman ketenagakerjaan, seperti negoisasi baru, kontrak baru, 

PHK, dll. 

 Pengumuman laporan keuangan,berhubungan dengan rasio keuangan 

perusahaan. 

Sementara itu, faktor eksternalnya adalah:  

• Kebijakan pemerintah, seperti pergerakan suku bunga tabungan, 

inflasi, kurs valuta asing. 

• Hukum, seperti tuntutan karyawan kepada perusahaan dan 

sebaliknya. 

• Industri sekuritas, seperti insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. 

• Politik dan fluktuasi nilai tukar. 

• Tingkat permintaan dan penawaran. 

• Isu dan berita, baik dalam negeri maupun luar negeri. 
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2.5.4 Pengukuran Perkembangan Harga Saham 

Perkembangan harga saham perlu diukur untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat kenaikan atau penurunan closing price perusahaan. Perkembangan 

harga saham menurut Jogiyanto (2010:207), yaitu : 

 

 

 

Dimana : 

Pt = closing price tahun ini 

Pt -1 = closing price tahun sebelumnya 

 

2.6 Pengaruh Inflasi dan Profitabilitas Terhadap Perkembangan Harga 

Saham Perusahaan Pada Industri Food And Beverage yang 

Terdaftar di BEI Periode 2006-2010. 

Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan 

baku memiliki kecenderungan untuk meningkat. Peningkatan harga barang-barang 

dan bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi, sehingga akan 

berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibatnya pada 

penurunan penjualan dan juga akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan. Selanjutnya akan berdampak buruk pada kinerja 

perusahaan yang tercermin pula oleh turunnya harga saham. 

Perkembangan Harga Saham  =  
𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
 x 100% 
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Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Widayani 

dan Dian (Jurnal USM Vol.9 No.1 Januari 2010) menyimpulkan bahwa inflasi 

dan ROA berpengaruh terhadap harga saham. 

 

2.6.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Perkembangan Harga Saham 

Perusahaan Pada Industri Food And Beverage yang Terdaftar di 

BEI Periode 2006-2010. 

Inflasi sebagai suatu fenomena ekonomi yang terjadi di negara-negara 

yang sedang berkembang, merupakan obyek kajian yang sangat menarik. Masalah 

inflasi mudah dialami oleh sebagian besar negara-negara sedang berkembang 

dengan tingkat yang berbeda-beda. Definisi inflasi banyak ragamnya, seperti yang 

dapat ditemukan dalam literatur ekonomi. Inflasi adalah suatu keadaan yang 

mengindikasikan semakin lemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin 

merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. 

Menurut Samsul (2006:201), tingkat inflasi dapat berpengaruh positif 

maupun negatif tergantung pada derajat inflasi itu sendiri. Hal itu diperkuat oleh 

pernyataan Irham (2011:67), yaitu jika inflasi terjadi secara terus-menerus, maka 

akan mengakibatkan pemburukan kondisi ekonomi secara menyeluruh serta 

mampu mengguncang tatanan stabilitas politik suatu negara. 

Dalam perekonomian yang berkembang pesat, inflasi yang rendah 

dinamakan inflasi merayap (angka inflasi antara 2-4%). Kejadian seperti kasus 

kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan kenaikan gaji PNS adalah beberapa 

contoh penyebab meningkatnya inflasi. Dengan inflasi yang tinggi maka biaya 
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operasional perusahaan meningkat, sehingga daya beli masyarakat menurun. 

Dengan demikian kondisi tersebut menyebabkan harga saham menurun. 

Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ellen dan Syarah (Jurnal 

Bisnis dan Akuntansi Vol.13 No.2, 2 Agustus 2011 : 107-118) menyimpulkan 

bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. 

 

2.6.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perkembangan Harga Saham 

Perusahaan Pada Industri Food And Beverage yang Terdaftar di 

BEI Periode 2006-2010. 

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Degan memperoleh laba yang 

maksimal, perusahaan dapat berbuat banyak lagi bagi kesejahteraan pemilik, 

karyawan, serta meningkatkan mutu dan melalukan investasi baru. Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifivas manajemen 

suatu perusahaan (Kasmir, 2008:196). 

Return On asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

menunjukkan hasil perbandingan antara earning after tax dengan total asset. 

Apabila perusahan memperoleh tingkat Return On Asset (ROA) yang tinggi maka 

banyak para investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. 

Sehingga dengan adanya penawaran dan permintaan terhadap saham perusahaan 

maka dapat menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham di bursa efek. 
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Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian I G. K. A. ULUPUI (Jurnal 

Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 2 No. 2, Juli 2007 : 230-250), menyimpulkan 

bahwa ROA berpengaruh positif terhadap harga saham. 


