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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan memainkan peranan penting dalam perkembangan 

sebuah perusahaan. Dalam penerapannya, manajemen keuangan tidak dapat berdiri 

sendiri. Manajemen keuangan selalu berkaitan erat dengan berbagai disiplin ilmu 

yang lain seperti akuntansi, ilmu ekonomi mikro dan makro, manajemen pemasaran, 

manajemen produksi, metode kuantitatif, dan manajemen sumber daya manusia. 

 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Menurut Sutrisno (2007:3) pengertian manajemen keuangan adalah : 

 “Sebagai semua aktivitas keuangan yang berhubungan dengan usaha-

usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta 

usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara 

efisien”. 

 

Sartono (2008:6) menerangkan pengertian mengenai manajemen keuangan 

sebagai berikut : 

“Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang 

baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk 

investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk 

pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”. 

 

Menurut Kasmir (2010:5) mendefinisikan manajemen keuangan adalah : 

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan 

dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa 

tujuan menyeluruh”. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan 

adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan pengelolaan dana 

secara optimal untuk digunakan dalam membiayai segala aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan, kemudian menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut guna 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 

 

2.1.2  Fungsi Manajemen Keuangan 

Menurut Martono dan Agus Harjito (2007:4) terdapat tiga fungsi utama 

dalam manajemen keuangan yaitu keputusan investasi (investment decision), 

keputusan pendanaan (financing decision), dan keputusan pengelolaan asset (asset 

management decision). Ketiga keputusan keuangan tersebut diimplementasikan 

dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Laba yang diperoleh diharapkan 

mampu meningkatkan nilai perusahaan, makin tinggi nilai perusahaan maka akan 

makin tinggi juga harga saham perusahaan tersebut. Sehingga kewajiban terhadap 

pemegang saham akan terpenuhi dengan baik. Seiring dengan bertambahnya return 

saham perusahaan. 

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

 Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola 

oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling 

penting diantara ketiga fungsi yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan investasi 

ini berpengaruh secara langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas 

perusahaan untuk waktu yang akan datang. Rentabilitas investasi (return on 

investment) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang 

dihasilkan dari suatu investasi. 

 

2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 

Keputusan pendanaan menitikberatkan pada dua hal. Pertama, keputusan mengenai 

penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana 



20 

 

yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa utang 

jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, penetapan tentang 

perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal 

optimum. Karena itu perlu ditetapkan apakah perusahaan akan menggunakan 

sumber dana eksternal yang berasal dari utang dengan menerbitkan saham baru 

sehingga beban biaya modal yang ditanggung perusahaan akan lebih minimal. 

 

3. Keputusan Pengelolaan Asset (Asset Management Decision) 

Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan bertanggung 

jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada. Pengalokasian 

dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan aset menjadi tanggung 

jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan 

untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. 

 

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang 

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian koefisien keputusan 

keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu mencapai tujuan yang harus dicapai. 

 Menurut Ross et al, (2006:11) tujuan manajemen keuangan adalah sebagai 

berikut : 

“The goal of financial management is to maximize the current value per 

share of the existing stock”. 

  

Menurut Husnan (2004:6), tujuan manajemen keuangan adalah : 

“Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai”. 
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Sedangkan menurut Irawati (2006:4), tujuan manajemen keuangan adalah 

sebagai berikut: 

“Untuk memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan 

biaya (expents atau cost) guna mendapatkan suatu pengembalian 

keputusan yang maksimum, dalam menjalankan perusahaan kearah 

perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau survive dan 

expantion”. 

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan 

oleh manajer keuangan adalah untuk merencanakan, memperoleh, dan menggunakan 

dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Sutrisno (2007:9) laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan itu disusun untuk menyediakan informasi keuangan 

suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(manajemen, pemilik, kreditor, investor, pemerintah dan pihak-pihak 

lainnya)”. 

 

Menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, 

laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, laporan posisi keuangan”. 

 

 Sedangkan menurut Fahmi (2011:22) laporan keuangan adalah : 

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, 

dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang 

menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, laporan keuangan adalah 

suatu laporan yang dikeluarkan oleh perusahan  untuk memberikan segala informasi 
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mengenai keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri sebagai 

bahan evaluasi maupun bagi pihak diluar perusahaan yaitu investor sebagai bahan 

pertimbangan untuk menginvestasikan hartanya. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Menurut Harahap (2004:132) tujuan laporan keuangan adalah : 

1. Untuk memberi informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva 

dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 

2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya menganai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul 

dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, serta informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

5. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2004:4), tujuan laporan keuangan 

ada tiga, yaitu : 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara 
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umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kebijakan dimasa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 

3. Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilaksanakan manajemen 

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya 

 

2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2007:7) pengguna laporan keuangan itu adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilik Perusahaan 

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk : 

- Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen; 

- Mengetahui hasil dividen yang akan diterima; 

- Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya; 

- Mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham; 

- Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa datang; 

- Sebagai dasar untuk mempertimbangkan menambah atau mengurangi 

investasi. 

2. Manajemen Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan ini digunakan untuk : 

- Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik; 

- Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, 

bagian, atau segmen tertentu; 

- Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, bagian, 

atau segmen; 

- Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab; 

- Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya dimabil 

kebijaksanaa baru; 
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- Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, AD (Anggaran Dasar), Pasar 

Modal, dan lembaga regulator lainnya. 

3. Investor 

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk : 

- Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan; 

- Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan; 

- Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) dan 

perusahaan; 

- Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa datang. 

4. Kreditur atau Banker 

Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan untuk : 

- Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang; 

- Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan 

diberikan; 

- Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh dari 

perusahaan atau menilai rate of return perusahaan; 

- Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan sebagai 

dasar dalam pertimbangan keputusan kredit; 

- Menilai sejauhmana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah 

disepakati. 

5. Pemerintahan dan Regulator 

Bagi pemerintahan atau regulator laporan keuangan dimaksudkan untuk : 

- Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar; 

- Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru; 

- Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain; 

- Bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data dan 

statistik. 
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6. Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis 

Bagi para analis, akademis, dan  juga lembaga-lembaga pengumpulan data bisnis 

seperti PDBI, Moody’s, Brunstreet, Standard & Poor, Perfindo, laporan 

keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi primer yang akan 

diolah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi analisis, ilmu 

pengetahuan, dan komoditi informasi. 

 

2.2.4 Bagian-bagian Laporan Keuangan 

Seperti yang telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan 

yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan 

arus kas atau laporan arus dana, catatan atas laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan). Di samping itu juga termasuk 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga-harga. 

Laporan keuangan berdasarkan PSAK No 1 Tahun 2009 paragraf 49 yang 

menyediakan informasi bagian-bagian dari laporan keuangan sebagai berikut : 

1. Neraca 

Neraca adalah laporan keuangan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta 

modal dari suatu perusahaan pada suatu  periode tertentu. Neraca 

menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis investasi perusahaan, 

kewajiban perusahaan kepada kreditor dan ekuitas pemilik neraca juga dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menghitung hasil pengembalian, mengevaluasi 

struktur modal perusahaan dan memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas 

keuangan perusahaan. 

2. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 
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periode tertentu. Laporan laba rugi menyediakan informasi bagi pemakai 

untuk  meramalkan aliran kas di masa yang akan datang, mengevaluasi 

prestasi perusahaan di masa yang akan datang, mengevaluasi prestasi 

perusahaan di masa lalu dan di pergunakan untuk mempelajari resiko yang 

dihadapi perusahaan. 

3. Laporan laba ditahan 

Laporan laba ditahan menyajikan informasi yang dapat membantu 

memperhitungkan prestasi secara keseluruhan dengan menyediakan informasi 

tambahan mengenai naik turunnya aktiva bersih dalam periode yang 

bersangkutan. 

4. Laporan arus kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi berupa sumber dan penggunaan kas 

dalam periode yang bersangkutan dan informasi mengenai operasional, 

investasi dan aktivitas perusahaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan 

Dimaksudkan untuk memberikan penekanan dan penjelasan terhadap 

komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan tersebut.  

 

2.3 Analisis Laporan Keuangan 

2.3.1  Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Munawir (2010:35) analisis laporan keuangan adalah : 

“Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau 

mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan 

(trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta 

perkembangan perusahaan yang bersangkutan”. 

 

Sedangkan menurut Harahap (2009:190) analisis laporan keuangan berarti : 

“Menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 

yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara 
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data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam 

proses menghasilkan keputusan yang tepat”. 

 

Dari definsi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

adalah pengolahan data keuangan perusahaan untuk menghasilkan estimasi dan 

kesimpulan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Menurut Kasmir (2011:68) tujuan dari analisis laporan keuangan adalah : 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode. 

2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan 

ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. 

5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang 

hasil yang mereka capai. 

Menurut Munawir (2010:31), tujuan analisis laporan keuangan merupakan 

alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data 

keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila 

data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut 

sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan 

diambil.  
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Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan 

keuangan adalah menjadi sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai alat analisa untuk mengambil keputusan. Analisis laporan keuangan juga 

berguna sebagai gambaran posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu dan 

sebagai pembanding kinerja keuangan dengan perusahaan sejenis. 

 

2.4  Rasio Keuangan 

 Untuk mengetahui kemampuan finansial perusahaan, adalah dilihat dari 

laporan keuangan. Salah satu cara menganalisis laporan keuangan adalah melalui 

analisis rasio keuangan. Analisis ini akan sangat membantu dalam menilai prestasi 

manajemen masa dan prospeknya di masa yang akan datang serta kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh seorang business enterprise.  

 

2.4.1  Pengertian Rasio Keuangan 

Pengertian rasio keuangan menurut Harahap (2009:297) adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”. 

 

Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2010:104) adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara  satu 

komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau 

antarkomponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka 

yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode 

maupun berbeda periode”. 

 

Pada dasarnya analisa rasio keuangan dapat dilakukan dengan dua macam 

perbandingan, yaitu : 
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1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu-waktu yang lalu 

atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang 

dari perusahaan yang sama. 

2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio semacam 

dari perusahaan lain yang sejenis untuk waktu yang sama. 

Analisis rasio adalah suatu proses perbandingan beberapa data pada laporan keuangan 

untuk dapat memberikan atau menunjukan hubungan yang ada diantara data-data itu. 

Dengan mengadakan analisa data keuangan dari tahun-tahun yang lalu, dapat 

diketahui kelemahan-kelemahan dari perusahaannya serta hasil-hasil yang telah 

dianggap cukup baik. 

 

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa rasio keuangan perusahaan adalah 

perbandingan antara komponen-komponen dalam laporan keuangan yang mempunyai 

hubungan yang relevan sehingga dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. 

 

2.4.2  Penggolongan Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan menurut Munawir (2007:68) berdasarkan sumber datanya 

dapat dibedakan sebagai berikut :   

a. Rasio-rasio neraca  (balance sheet ratio) adalah semua rasio yang semua datanya 

diambil atau bersumber pada neraca. 

b. Rasio-rasio laporan laba rugi (income statement ratio) yaitu angka-angka rasio 

yang dalam penyusunannya semua datanya  diambil dari laporan laba rugi. 

c. Rasio-rasio antar laporan  (interstatement ratio) ialah semua angka rasio yang 

penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya dari laporan laba rugi. 

Ukuran yang sering digunakan dalam analisis finansial adalah rasio keuangan. 

Analisis ini akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu 

dan prospeknya di masa yang akan datang serta kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki oleh seorang business enterprise. 
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Ada dua penggolongan jenis-jenis rasio keuangan menurut Irawati (2006:24) 

yang dapat dilihat berdasarkan sumber data dan tujuan atau informasi kondisi 

keuangan, yaitu : 

1. Ditinjau dari Sumber Data 

a. Financial Analysis Ratio (Balance sheet ratios) 

Merupakan rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari elemen-elemen 

neraca, misalnya current ratio, acid test ratio, current assets to total assets ratio, 

current liabilities to total assets ratio, dan lain-lain. 

b. Operating Analysis Ratio (Income statement ratios) 

Merupakan rasio-rasio yang disusun dari data laporan laba-rugi, misalnya gross 

profit margin, net operating margin, dan lain-lain. 

c. Operating Financial Analysis (Inter-statement ratios) 

Merupakan rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data 

lainnya yang berasal dari laporan laba rugi, misalnya assets turnover, inventory 

turnover, receivable turnover, dan lain-lain. 

 

2. Ditinjau dari Tujuan atau Informasi Kondisi Keuangan 

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios) 

Merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar pinjaman jangka pendek pada saat jatuh tempo atau dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya (finansialnya yang harus segera dipenuhi). Jika 

perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam 

keadaan likuid, tetapi jika perusahaan tidak mampu, maka perusahaan tidak 

dikatakan dalam keadaan likuid. 

b. Rasio Aktivitas (Activity Ratios) 

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan 

lainnya. 
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c. Rasio Leverage (Leverage Ratios) 

Merupakan rasio yang digunakan sebagai alat ukur sampai seberapa besar aktiva 

perusahaan yang dibiayai dengan utang atau seberapa jauh perusahaan 

menggunakan utangnya untuk jangka panjang. Apabila perusahaan tidak 

menggunakan leverage dalam struktur modalnya, maka perusahaan dalam 

beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri, sehingga resiko perusahaan 

menjadi kecil. Semakin besar tingkat leverage perusahaan akan semakin besar 

jumlah pinjaman yang digunakan sehingga resiko keuangan yang dihadapi 

perusahaan semakin besar. 

d. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Semakin besar tingkat 

keuntungan menunjukkan semakin besar manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 

e. Rasio Penilaian (Valuation Ratios) 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar 

kemampuan manajemen untuk menciptakan nilai pasar agar melebihi biaya 

modalnya. Rasio penilaian ini juga menghubungkan harga saham perusahaan 

dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan manajemen 

petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa 

lalu serta prospek di masa mendatang. 

 

2.5  Rasio Profitabilitas 

Menurut Syamsuddin (2009:90) ukuran yang sering dipakai untuk menilai 

sukses atau tidaknya manajemen di dalam mengelola perusahaan adalah laba yang 

diperoleh perusahaan. Sedangkan laba terutama dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu 

faktor harga jual produk, biaya dan volume penjualan. Biaya menentukan harga jual 

untuk mencapai tingkat laba yang dikehendaki. Harga jual mempengaruhi volume 

penjualan sedangkan volume penjualan mempengaruhi volume produksi dan volume 
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produksi mempengaruhi biaya. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan 

saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu didalam perencanaan hubungan antara 

biaya, volume penjualan dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga 

di dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijaksanaan untuk masa 

yang akan datang manajemen memerlukan data untuk menilai berbagai macam 

kemungkinan yang berakibat pada laba yang akan datang. 

Maka dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan kesuksesan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan 

usahanya. 

 

2.5.1  Return on Assets (ROA) 

 Return on Asset merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis 

laporan keuangan perusahaan. Menurut Mardiyanto (2009:196) ROA adalah : 

“Return on Asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari 

aktivitas investasi”. 

 

 Untuk mengukur Return on Asset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 
 

 Return on Asset menunjukan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh 

dengan menggunakan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Lestari 

dan Sugiharto (2007:196) angka Return on Assets (ROA) dapat dikatakan baik 

apabila > 2%. 

 

2.5.2 Return on Equity (ROE) 

 Return on Equity (ROE) menurut Mardiyanto (2009:196) adalah : 

“Rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bagi para pemegang saham”. 
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 Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Return on 

Equity (ROE) merupakan suatu rasio yang mengukur tingkat pengembalian 

keuntungan atas modal yang dikeluarkan oleh investor kepada perusahaan. 

 Menurut Sutrisno (2007) untuk menghitung ROE rumusnya adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 Earnings After Taxes (EAT) yang dimaksudkan dalam perhitungan ini yaitu 

merupakan laba bersih setelah dikurangi pajak dan dikurangi dividen untuk para 

pemegang saham dalam satu periode. Selain itu yang dimaksud dengan modal sendiri 

(shareholder’s equity) merupakan total aktiva dikurangi dengan total kewajiban 

perusahaan. Dalam penelitian ini  Return on Equity (ROE) berperan untuk para 

investor atau kreditur yang akan tertarik dengan ukuran rasio profitabilitas yang bisa 

dialokasikan kepada para pemegang saham. Seperti diketahui pemegang saham 

mempunyai klaim residual (sisa) atas keuntungan yang diperoleh. Keutungan yang 

diperoleh oleh perusahaan pertama akan dipakai untuk membayar bunga, hutang, 

kemudian saham preferen, baru kemudian (jika ada sisa) diberikan kepada pemegang 

saham biasa. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) angka Return on Equity 

(ROE) dapat dikatakan baik apabila > 12%. 

 

2.5.3  Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) menurut Alexandri (2008:200) adalah : 

“Rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak”. 

 

Sedangkan menurut Sutrisno (2009:222) Net Profit Margin (NPM) adalah : 

“Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai”. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin (NPM)  

adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersihnya pada tingkat penjualan tertentu. 

Untuk menghitung Net Profit Margin menurut Harahap (2007:304) adalah : 

 

Menurut Sulistyanto (tanpa tahun:7) angka Net Profit Margin (NPM)  dapat 

dikatakan baik apabila > 5 %. 

 

2.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Investor dan kreditor berkepentingan mengevaluasi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan saat ini maupun di masa yang akan 

datang. Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru untuk masuk dalam 

industri. Demikian juga sebaliknya, apabila profitabilitas industri cenderung turun, 

akan menyebabkan tidak menarik bagi pendatang baru, atau bahkan ditinggalkan 

investor. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Romlah (2008), ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas atau tingkat keuntungan yang 

optimal, diantaranya : 

1. Posisi perusahaan dalam persaingan industri yang dapat diukur dari pangsa pasar 

(market share). Semakin tinggi pangsa pasar mencerminkan kekuatan perusahaan 

dalam persaingan pasar. Semakin tinggi pangsa pasar atau semakin tinggi tingkat 

penjualan relatif perusahaan dalam industri berarti semakin tinggi penerimaan 

yang merupakan komponen penting dalam perhitungan laba perusahaan. 

2. Tingkat hambatan keluar masuk industri (barrier to entry). Hal ini diukur dengan 

menggunakan rasio intensitas modal. Semakin tinggi rasio ini menjadi semakin 

tidak menarik bagi pendatang baru untuk masuk industri karena dibutuhkan lebih 

banyak aset untuk menghasilkan setiap unit penjualan. Dengan berkurangnya 
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tingkat penjualan perusahaan, maka hal tersebut juga akan mengurangi 

penerimaan perusahaan sekaligus mengurangi keuntungan yang akan diperoleh. 

3. Tinggi rendahnya rasio leverage keuangan. Rasio ini menunjukkan resiko 

finansial yang dihadapi perusahaan. Rasio ini muncul apabila perusahaan 

menggunakan utang sebagai salah satu komponen struktur modal perusahaan. 

Dalam hal ini, kreditor akan melihat modal sendiri perusahaan, atau dana yang 

disediakan pemilik untuk menentukan besarnya margin pengaman (margin of 

safety). Jika pemilik menyediakan dana sebagian kecil dari seluruh pembiayaan, 

maka resiko perusahaan ditanggung oleh para kreditor. Dengan adanya komponen 

modal yang berasal dari utang, pemilik akan memperoleh manfaat berupa 

keuntungan yang diperoleh dari pertambahan modal, tetapi disisi lain yang lebih 

besar dari dana yang dipinjam daripada yang harus dibayar sebagai bunga, maka 

hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat. 

Jika faktor-faktor yang mempengaruhi secara dominan dapat dikelola dan 

diperhatikan dengan baik, maka diharapkan keuntungan perusahaan dapat meningkat. 

 

2.6 Pasar Modal 

2.6.1 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 Irham (2011:34) : 

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

ekuitas dan utang diperdagangkan”. 

 Pengertian pasar modal menurut Husnan (2003:3) : 

 “Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Baik 
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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 yang mempertemukan penjual dan pembeli di dalam 

kegiatan jual beli dana jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal 

sendiri dan berfungsi sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan alternatif untuk 

melakukan investasi bagi investor maupun masyarakat. 

 

2.6.2 Peranan Pasar Modal 

 Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antar satu negara dengan negara lain. Hampir semua 

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 diperjualbelikan. 

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. 



37 

 

2.6.3 Macam-macam Pasar Modal 

 Penjualan surat berharga kepada masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa 

cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun bentuk pasar modal 

dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. 

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 emisi dan perusahaan yang akan go public (emiten), berdasarkan 

analisis 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 diperjualbelikan 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 di luar bursa. 

 

2.6.4 Go Public 

 Penawaran umum sering disebut dengan istilah go public. Menurut Pandji 

dan Piji (2006:46), go public merupakan penawaran saham dan obligasi untuk 

pertama kalinya. Pertama kali di sini berarti bahwa pihak penerbit pertama kaliya 

melakukan penjualan saham atau obligasi.  Dengan demikian, perusahaan itu 

dikatakan sedang go public, dan sahamnya ditawarkan melalui mekanisme yang 

disebut Initial Public Offering (IPO). Setelah go public perusahaan melanjutkan 

dengan proses listing (pencatatan) di bursa. Setelah listing di bursa, barulah saham 

perusahaan publik tersebut dapat diperjualbelikan 
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2.6.5 Alasan Perusahaan Memilih Go Public 

 Menurut Dominic (2008:37), alasan perusahaan go public  dari sudut biaya, 

adalah merupakan cara untuk menggalang dana yang jauh lebih murah daripada 

menerbitkan obligasi apalagi meminjam uang dari bank. Faktor lain juga mendorong 

perusahaan go public  adanya insentif dari pemerintah. Di banyak negara, perusahaan 

yang go public akan mendapat keringanan pajak. Di Indonesia aturan ini 

diberlakukan mulai 1 Januari 2008. Perusahaan yang memiliki free float (saham yang 

ada di masyarakat luas) minimal 40% akan mendapat keringanan pajak sampai 5%. 

 

2.6.6 Keuntungan dan Kerugian Perusahaan Go Public 

Menurut Jogiyanto (2010:35-36), keuntungan dan kerugian perusahaan go 

public adalah : 

Keuntungan : 

- Kemudahan dalam meningkatkan modal dimasa mendatang 

Untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk 

menanamkan modalnya disebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan 

antara pemilik dan investor. Sedang untuk perusahaan yang sudah go public, 

informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler yang kelayakannya 

sudah diperiksa oleh akuntan publik. 

- Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham 

Untuk perusahaan yang belum go public yang belum mempunyai pasar untuk 

sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya 

dibandingkan jika dengan perusahaan go public. 

- Nilai pasar perusahaan diketahui 

Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. 

Misalnya jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham 

(stock option) kepada manajer-manajernya. Maka nilai sebarnya dari opsi tersebut 

perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai opsi sulit ditentukan. 
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Di samping keuntungan dari go public, beberapa kerugiannya adalah sebagai berikut : 

- Biaya laporan meningkat 

Untuk perusahaan yang sudah go public, setiap kuartal dan tahunnya harus 

menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan-laporan ini sangat 

mahal terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. 

- Terbuka 

Semua perusahaan go public pasti transparan dan sangat mudah untuk diketahui 

oleh para kompetitornya dari segi data dan manajemennya. 

- Keterbatasan kekuasan pemilik 

Para pemilik perusahaan harus memperhatikan kepentingan bersama para 

pemegang saham, tidak bisa lagi melakukan praktek nepotisme, kecurangan 

dalam pengambilan keputusan dan lainnya. 

 

2.7  Saham dan Harga Saham 

2.7.1  Pengertian Saham  

Bagian dari efek yang paling banyak diperdagangkan pada pasar modal adalah 

saham. Saham merupakan bentuk kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Definisi 

menurut Sunariyah (2007:126) yang dimaksud dengan saham adalah : 

“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. 

Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik 

sebagian dari perusahaan tersebut”. 

  

 Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2011:5) pengertian saham adalah : 

“Saham (stock) didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut”. 
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 Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa harga saham 

merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT) dan merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

2.7.1.1 Jenis-jenis Saham 

Saham yang beredar di masyarakat terdapat dalam berbagai jenis. Adapun 

maksud dari pembagian ini adalah hanya untuk membedakan dari karakteristik saham 

itu sendiri. Menurut Martono dan Agus Harjito (2007:367), saham dapat dibedakan 

menjadi : 

1. Berdasarkan cara pengalihannya 

a. Saham atas unjuk (Bearer stock) 

Di atas sertifikat ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan 

saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau 

memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. 

Pemilik saham atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan 

menyimpannya, karena jika saham tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat 

meminta gantinya. 

b. Saham atas nama (Registered stock) 

Di atas sertifikat saham dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan 

dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dalam buku 

perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Jika saham 

tersebut hilang, pemilik dapat meminta gantinya. 

2. Berdasarkan manfaatnya 

a.  Saham biasa (Common stock) 

Saham biasa selalu ada dalam struktur modal saham. Jenis-jenis saham biasa 

antara lain : saham biasa unggulan, saham biasa yang tumbuh, saham biasa 

yang stabil, dan lain-lain. 

b. Saham preferen (Prefered stock) 
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Saham preferen terdiri dari beberapa jenis, antara lain : saham preferen 

kumulatif, saham preferen bukan kumulatif, dan lain-lain. 

 

Tjiptono dan Hendy (2011:5) mengatakan bahwa saham biasa terbagi dalam 

beberapa kategori antara lain : 

1. Saham Unggulan (Blue-Chip Stocks), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan 

yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki 

pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. 

2. Saham Pendapatan (Income Stocks), yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki 

kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan 

pada tahun sebelumnya 

3. Saham Pertumbuhan (Growth Stocks - Well-Known), yaitu saham-saham dari 

emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di 

industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga Growth 

Stock (Lesser-Known), yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam 

industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari 

daerah dan kurang populer di kalangan emiten. 

4. Saham Spekulatif (Speculative Stocks), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak 

bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun 

belum pasti. 

5. Saham Siklikal (Counter Cyclical Stocks), yaitu saham yang tidak terpengaruh 

oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 

Tjiptono dan Hendy (2011:5) juga mengatakan bahwa saham biasa memiliki 

beberapa karakteristik, antara lain : 

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 

2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. 
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3. Memiliki hak terakhir (junior) dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika 

perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) setelah semua kewajiban perusahaan 

dilunasi. 

4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi 

sahamnya. 

5. Hak untuk memiliki saham baru terlebih dahulu (preemptive rights). 

 

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin (2011:6) mengatakan 

bahwa saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan 

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang 

dikehendaki investor. Oleh karena saham preferen diperdagangkan berdasarkan 

hasil yang ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferen 

dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu akan 

bersaing dengan obligasi di pasar. 

 

2.7.2  Harga Saham 

Pengertian harga saham menurut Martono (2007:13) didefinisikan sebagai 

berikut : 

“Harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan investasi, 

pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan asset”. 

 

Sedangkan menurut Rusdin (2008:66) : 

“Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan-penawaran atau 

kekuatan tawar-menawar. Makin banyak orang yang ingin membeli, 

maka harga saham tersebut cenderung bergerak naik. Sebaliknya, makin 

banyak orang yang ingin menjual saham, maka saham tersebut akan 

bergerak turun”. 

 

  Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harga 

saham terbentuk atas berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu permintaan dan 
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penawaran pasar atas saham tesebut. Selain itu juga ada faktor lain yaitu seperti 

pengaruh fundamental berupa laporan keuangan maupun pengaruh teknikal atau 

histori perusahaan bahkan pengaruh politik sekalipun. 

 

2.7.2.1 Jenis-jenis Harga Saham 

Menurut Dev Group on research (2008) dalam jurnalnya yang berjudul 

“indeks saham dan obligasi” dalam situs www.infovesta.com mengemukakan 

bahwa ada beberapa jenis harga saham, yaitu : 

1. Harga saham sektoral 

Yaitu harga saham yang tergabung dalam sektor-sektor tertentu yang ada di BEI. 

2. Harga saham gabungan 

Yaitu harga saham semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

3. Harga saham individual 

Yaitu harga saham dari masing-masing saham terhadap harga dasarnya. 

4. Harga saham LQ-45 

Yaitu harga saham dengan 45 saham unggulan yaitu terlikuiditas tinggi dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi. 

5. Harga saham JII 

Yaitu harga saham perusahaan menurut syariat islam. 

6. Harga saham kompas 100 

Yaitu harga saham perusahaan yang tergabung dalam 100 besar perusahaan 

pilihan menurut harian surat kabar kompas. 

 

2.7.2.2 Nilai Saham 

 Saham adalah surat berharga yang diterbitkkan oleh perusahaan yang go 

public. Nilai saham ditentukan oleh perkembangan perusahaan penerbitnya. Jika 

perusahaan penerbit mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, perusahaan 

tersebut dapat menyisihkan bagian keuntungan sebagai dividen dalam jumlah yang 
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tinggi pula. Pemberian dividen yang tinggi akan menarik minat investor untuk 

membeli saham tersebut. Hal ini mengakibatkan permintaan atas saham yang 

bersangkutan akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong naiknya nilai 

saham. Menurut Arifin (2004) nilai dari suatu saham terbagi atas : 

1. Nilai Intrinsik, yaitu harga yang diharapkan dari saham pada setiap akhir tahun 

pertama dari saham hari ini sebagaimana dilihat oleh investor tertentu pada waktu 

melakukan analisis. 

2. Nilai Par (Par value), digunakan untuk menunjukkan nilai nominal, yakni nilai 

akuntansi yang menjadi dasar penilaian kewajiban hukum pemegang saham. 

3. Nilai Buku (Book value), menunjukkan besarnya penyertaan pemegang saham 

(stockholder’s equity) di perusahaan. Nilai buku perlembar saham diperoleh 

dengan membagi nilai buku ekuitas dengan jumlah lembar saham yang ada. 

4. Nilai Pasar (Market value), yaitu harga pasar yang berlaku dari suatu emisi saham 

dan merupakan petunjuk bagaimana para pelaku pasar secara keseluruhan 

mengukur nilai dari saham itu. 

 

Nilai sebuah saham sesungguhnya ditentukan oleh kondisi fundamental suatu 

perusahaan. Investor membuat keputusan menanam uangnya dengan membeli saham 

setelah mempertimbangkan laba emiten, pertumbuhan penjualan, dan aktiva selama 

kurun waktu tertentu. Di samping itu, prospek perusahaan ini dimasa yang akan 

datang sangat penting untuk dipertimbangkan. 

 

2.7.2.3 Penilaian Harga Saham 

Menurut Sunariyah (2006:168-179) ada beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menilai harga suatu saham tetapi dua pendekatan berikut yang 

paling banyak digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan portofolio 

modern.  

1. Pendekatan tradisional, untuk menganalisis surat berharga saham dengan 

pendekatan tradisional digunakan dua analisis yaitu :  
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a.  Analisis teknikal, merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data 

atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan 

penawaran suatu saham tertentu maupun pasar secara keseluruhan. Pendekatan 

analisis ini menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti : harga saham, 

volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor–faktor 

lain yang bersifat teknis. Oleh sebab itu, pendekatan ini juga disebut pendekatan 

analisis pasar (market analisys) atau analisis internal (internal analisys). Asumsi yang 

mendasari analisis teknikal adalah : 

• Terdapat ketergantungan sistematik di dalam keuntungan yang dapat dieksploitasi 

ke return ubnormal.  

• Pada pasar tidak efisien, tidak semua informasi harga masa lalu diamati ketika 

memprediksi distribusi keuntungan sekuritas. 

• Nilai suatu saham merupakan fungsi permintaan dan penawaran.  

 

Beberapa kesimpulan menyangkut pendekatan analisis teknikal adalah sebagai 

berikut : 

•  Analisis teknikal didasarkan pada data pasar yang dipublikasikan. 

• Fokus analisis teknikal adalah ketepatan waktu, penekanannya hanya pada 

perubahan harga. 

• Teknik analisis berfokus pada faktor-faktor internal melalui analisis pergerakan di 

dalam pasar atau suatu saham. 

• Para analisis teknikal cenderung lebih berkonsentrasi pada pasar jangka pendek, 

karena teknik-teknik analisis teknikal dirancang untuk mendeteksi pergerakan harga 

dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek. 

 

b. Analisis fundamental, pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan 

bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang diestimasi 

oleh para investor atau analisis. Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari variabel-
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variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu return 

(keuntungan) yang diharapkan dan suatu resiko yang melekat pada saham tersebut. 

Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian dibandingkan dengan harga pasar yang 

sekarang (current market price). Harga pasar saham merupakan refleksi dari rata-rata 

nilai intrinsiknya. 

 

2. Pendekatan portofolio modern  

Pendekatan portofolio modern menekankan pada aspek psikologi bursa dengan 

asumsi hipotesis mengenai bursa, yaitu hipotesis pasar efisien. Pasar efisien diartikan 

bahwa harga-harga saham yang terefleksikan secara menyeluruh pada seluruh 

informasi yang ada di bursa. 

 

2.7.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Alwi (2003:87), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pergerakan harga saham atau indeks harga saham, antara lain : 

1. Faktor Internal (Lingkungan mikro) 

 Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, 

laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 

 Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

 Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan 

struktur organisasi. 

 Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi 

ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan 

divestasi dan lainnya. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/10/harga-saham-nilai-saham-dan-proses.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/indek-lq-45-definisi-kriteria-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/strategi-penetapan-harga-produk-baru.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/07/pengaruh-rasio-modal-saham-terhadap.html
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 Pengumuman investasi (investment annuncements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. 

 Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya. 

 Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum 

akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earning per Share (EPS) dan 

Dividen per Share (DPS), Price Earning Ratio, Net Profit Margin, Return on 

Assets (ROA), dan lain-lain. 

 

2. Faktor eksternal (Lingkungan makro) 

 Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

 Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

 Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan 

pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, 

pembatasan/penundaaan trading. 

 Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa 

efek suatu negara. 

 Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri. 

 

2.7.4 Keuntungan dan Resiko Dalam Investasi Saham 

 Pada dasarnya setiap investasi memliki keuntungan dan kerugian (resiko), 

disini akan dijelaskan keuntungan dan kerguian dalam investasi saham. Menurut 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/tingkat-suku-bunga-interest-rate.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/inflasi-definisi-komponen-tingkat-dan.html
http://seputarforex.blogspot.com/2009/06/all-trading-in-currencies-is-done-in.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/nilai-tukar-mata-uang-faktor-faktor.html
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Darmadji dan Fakhrudin (2011:9-11) ada  keuntungan dan risko dalam investasi 

saham. 

Keuntungan : 

1. Dividen 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham 

tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah 

mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai 

dan dividen saham. Dividen tunai yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan 

dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. 

Dividen saham yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah 

saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang investor akan bertambah 

dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. 

2. Capital gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain  

terbentuknya dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Umumnya investor dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui 

capital gain. 

Disamping itu dua keuntungan tersebut, maka pemegang saham juga dimungkinkan 

untuk mendapatkan saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan 

perusahaan kepada para pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham 

adalah selisih antar harga jual terhadap harga nominal saham tersebut pada saat 

perusahaan melakukan penawaran umum dipasar perdana. 

 

Resiko : 

1. Tidak mendapat dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan keuntungan. 

Sebaliknya, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut 
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mengalami kerugian. Dengan demikian potensi keuntungan investor untuk 

mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 

2. Capital loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan capital 

gain alias keuntungan atas saham yang dijualnya. Dengan demikian seorang 

investor mengalami capital loss. 

Disamping risiko tersebut, seorang pemegang saham juga masih dihadapkan 

dengan potensi risko lainnya, yaitu : 

1. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi 

Jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan berdampak secara langsung 

kepada saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di 

Bursa Efek, maka jika suatu perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, maka secara 

otomatis saham perusahaan tersebut akan dikeluarkan dari bursa list atau di-delist. 

Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan menempati 

posisi lebih rendah dibanding kreditur atau pemegang obligasi, artinya setelah 

semua aset perusahaan tersebut dijual, telebih dahulu dibagikan kepada kreditur 

atau pemegang obligasi, dan jika masih terdapat sisa baru dibagikan kepada 

pemegang saham. 

2. Saham dikeluarkan dari bursa (delisting) 

Risiko lain yang dihadapi oleh para investor adalah jika saham perusahaan 

dikeluarkan dari pencatatan Bursa Efek alias di-delist. Suatu saham perusahaan 

di-delist dari bursa umumnya karena kinerja yang buruk, misalnya dala kurun 

waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, megalami kerugian beberapa tahun, 

tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan 

berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan Bursa Efek. Saham 

yang telah di-delist tentu saja tidak lagi diperdagangkan di bursa. Meskipun 

saham tersebut tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, tidak terdapat patokan 

harga yang jelas dan tidak terjual biasanya dengan harga yang jauh dari harga 

sebelumnya. 
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3. Saham diberhentikan sementara (suspensi) 

Resiko lain yang mengganggu para investor untuk melakukan aktivitasnya, yaitu 

jika suatu saham disuspensi alias diberhentikan perdagangannya oleh otoritas 

Bursa Efek. Dengan demikian investor tidak dapat menjual sahamnya hingga 

suspensi dicabut. Suspensi biasanya berlangsung dalam waktu singkat, misalnya 

satu sesi perdagangan, dua sesi perdagangan, tetapi dapat pula berlangsung dalam 

kurun waktu beberapa hari perdangan. 

 

2.8 Hubungan Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit 

Margin (NPM) terhadap Harga Saham 

2.8.1 Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Harga Saham 

 Menurut Dedy dan Fransiska (2008) Return on Assets (ROA) yang tinggi 

tentunya akan memberikan isu positif kepada investor karena perusahaan mampu 

menghasilkan profit berdasarkan tingkat asset tertentu. Hal ini akan meningkatkan 

daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati oleh investor, karena tingkat 

pengembalian semakin besar. Hal ini tentunya mempunyai dampak pada harga saham 

perusahaan tersebut di pasar modal, yaitu harga sahamnya menjadi semakin 

meningkat. Dengan kata lain ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 

 

2.8.2 Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

 Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur tingkat 

pengembalian investasi pemegang saham. Tingkat pengembalian yang tinggi akan 

memungkinkan pendapatan yang diharapkan oleh investor akan naik pula dan hal ini 

akan berdampak pada peningkatan harga saham. Disimpulkan bahwa return on equity 

(ROE) akan mempengaruhi harga saham menurut Martono dan Agus Harjito 

(2007). Jadi, keberhasilan manajer dalam menjalankan operasi perusahaan melalui 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dapat dilihat dari keberhasilannya 

memaksimalkan kekayaan pemilik. Investor akan memilih perusahaan yang dapat 
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memaksimalkan keuntungan berupa Return on Equity. Semakin tinggi Return on 

Equity, maka akan semakin tinggi pula harga saham, karena saham perusahaan 

tersebut banyak diminati investor. Hal ini diperkuat oleh penelitian Teguh Dippos 

Tampubolon (2009) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara 

Return on Equity (ROE) dengan harga saham. 

 

2.8.3 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham 

 Net Profit Margin (NPM) berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian 

keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Net Profit Margin merupakan suatu 

ukuran prosentase dari setiap rupiah penjualan yang menghasilkan laba bersih. 

Hubungan laba bersih dengan penjualan bersih kerapkali dipakai untuk mengevaluasi 

efisiensi perusahaan dalam mengendalikan biaya dan beban yang berkaitan dengan 

penjualan, yaitu apabila sebuah perusahaan menurunkan beban relatifnya terhadap 

penjualan, maka perusahaan tentu akan memiliki lebih banyak dana untuk kegiatan-

kegiatan usaha lainnya. 

 Sesuai dengan teori “Signaling Hypothesis” yang dikemukakan oleh 

Modigliani dan Miller dalam Lukas (2008:287) menyatakan bahwa “bukti empiris 

bahwa jika ada kenaikan laba, sering diikuti dengan kenaikan harga saham, 

sebaliknya penurunan laba pada umumnya menyebabkan harga saham menurun.” 

Berdasarkan hal tersebut, maka dimungkinkan hubungan Net Profit Margin dengan 

return saham adalah positif. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Endawati 

(2012) 

Pengaruh 

Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Agroindustri 

Yang Terdaftar 

Pada Indeks 

LQ45 Di Bursa 

Efek Indonesia 

 

(repository.gun

adarma.ac.id) 

 Variabel 

Dependen : 

Harga 

Saham 

 Variabel 

Independen 

: Net Profit 

Margin, 

Earning Per 

Share, Debt 

to Equity 

Ratio, 

Return on 

Assets, 

Book 

Value, 

Operating 

Profit 

Margin, 

Return on 

Equity 

Metode 

Regresi 

Berganda 

 Dilihat dari tabel Koefisien 

korelasi dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara NPM, 

EPS, ROA, BV, OPM, ROE 

dengan harga saham 

mempunyai hubungan yang 

positif, sedangkan hubungan 

antara DER dengan harga 

saham adalah negatif. Dan 

dari tabel analisis determinasi 

menunjukan adanya hubungan 

anatara rasio keuangan dengan 

harga saham. Yaitu dengan 

diperolehnya nilai R sebesar 

0.741, yang berarti bahwa 

hubungan antara NPM, EPS, 

DER, ROA, BV, OPM, ROE 

dengan harga saham adalah 

sebesar 74,1%. 

 Pada uji regresi secara 

simultan (uji f), variabel 

independen yaitu NPM, EPS, 

DER, ROA, BV, OPM, ROE 

secara signifikan 

mempengaruhi variabel 
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dependen yaitu harga saham. 

Dan bila dilihat dari analisis 

determinasi yaitu nilai R 

square sebesar 0.525 ini 

menunjukkan bahwa harga 

saham dipengaruhi oleh NPM, 

EPS, DER, ROA, BV, OPM, 

ROE sebesar 52.5%. 

 Pada uji regresi secara parsial 

(uji T), variabel independen 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel 

dependen. Disini berarti ROA 

mempengaruhi harga saham 

secara signifikan. Sedangkan 

variabel NPM, EPS, DER, 

ROA, BV, OPM, ROE tidak 

berpengaruh terhadap harga 

saham. ROA sebesar 267.624 

menyatakan bahwa apabila 

setiap penambahan ROA, 

akan menambah harga saham 

sebesar 267.624. 

2. Rescyana Putri 

Utami (2012) 

Pengaruh 

Dividend Per 

Share, Return 

on Equity dan 

Net Profit 

 Variabel 

Dependen : 

Harga 

Saham 

 Variabel 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Sederhana 

dan 

 Dividend per Share 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga 

Saham Perusahaan Industri 

Manufaktur yang tercatat di 
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Margin 

Terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Industri 

Manufaktur 

Yang Tercatat 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2006-

2010 

 

(Jurnal 

Nominal / 

Volume I 

Nomor I / 

Tahun 2012) 

Independen 

: Dividend 

Per Share 

(DPS), 

Return on 

Equity 

(ROE), Net 

Profit 

Margin 

(NPM) 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010.  

 Return on Equity (ROE) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga 

Saham Perusahaan Industri 

Manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010. 

 Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Harga 

Saham Perusahaan Industri 

Manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010. 

 Dividend per Share (DPS), 

Return on Equity (ROE) dan 

Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh positif dan 

signifikan secara bersama-

sama (simultan) terhadap 

Harga Saham Perusahaan 

Industri Manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2006-2010. 

3. Astri Wulan 

Dini dan Iin 

Pengaruh Net 

Profit Margin 

 Variabel 

Dependen : 

Analisis 

Regresi 

 Berdasarkan pengujian 

hipotesis secara parsial (uji-t) 
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Indarti (2012) (NPM), Return 

On Assets 

(ROA) dan 

Return on 

Equity (ROE) 

Terhadap 

Harga Saham 

Yang Terdaftar 

Dalam Indeks 

Emiten LQ45 

Tahun 2008-

2012 

 

(jurnal.widyam

anggala.ac.id) 

Harga 

Saham 

 Variabel 

Independen 

: Net Profit 

Margin 

(NPM), 

Return On 

Assets 

(ROA), 

Return On 

Equity 

(ROE) 

Linier 

Berganda 

yang telah dianalisis, maka 

dapat di simpulkan sebagai 

berikut : 

 Variabel NPM (X1) tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2010. 

 Variabel ROA (X2) tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2010. 

 Variabel ROE (X3) 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2010. 

 Berdasarkan pengujian 

hipotesis secara simultan (uji 

F) yang telah dianalisis, maka 

diketahui bahwa NPM (X1), 

ROA (X2), dan ROE (X3) 

secara simultan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 
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harga saham (Y) pada 

perusahann LQ45 tahun 2008-

2010. 

4. Muammar 

Khaddafi 

(2013) 

Pengaruh 

Pergerakan 

Rasio 

Profitabilitas 

Terhadap 

Harga Saham 

Studi Empiris 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia  

 

(Journal of 

Economic 

Management 

& Business 

Volume 14 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Malikussaleh) 

 Variabel 

Dependen : 

Harga 

Saham 

 Variabel 

Independen 

: Return on 

Assets 

(ROA), 

Return on 

Equity 

(ROE), 

Earning 

per Share 

(EPS), 

Current 

Ratio, Debt 

to Equity 

Asset 

Analisis 

Regresi 

Berganda, 

Korelasi 

 Diantara rasio keuangan 

ROA, ROE, GPM, OPM, 

NPM dan EPS, hanya rasio 

ROE, GPM, dan EPS 

mempunyai tingkat 

signifikansi yang lebih kecil 

dari 0,05 (5%), yang artinya 

variabel secara individu 

berpengaruh terhadap harga 

saham sedangkan yang lain 

tidak berpengaruh. 

 Rasio keuangan ROA, ROE, 

GPM, OPM, NPM dan EPS 

secara simultan mempunyai 

tingkat signifikansi yang lebih 

kecil dari 0,05 (5%), yang 

artinya ada pengaruh terhadap 

harga saham. 

 Hasil penelitian ini belum 

dapat menjadi dasar 

generalisasi bagi para investor 

dikarenakan hasil analisis 

determinasi masih rendah 

yaitu hanya sebesar 0.304 atau 

sebesar 30,4 % sedangkan 
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sisanya dipengaruhi variabel 

lain diluar variabel penelitian 

seperti rasio likuiditas, rasio 

leverage, rasio pasar dan 

faktor fundamental lainnya. 

5. Rifky 

Rahmansyah 

(2013) 

Pengaruh 

Profitabilitas 

dan Nilai Pasar 

Terhadap 

Harga Saham 

PT. Bank 

Tabungan 

Negara 

(Persero) Tbk. 

 

(Skripsi 

Universitas 

Pendidikan 

Indonesia) 

 Variabel 

Dependen : 

Harga 

Saham 

 Variabel 

Independen

: ROA, 

EPS 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 Hasil penelitian secara parsial 

menunjukkan variabel return 

on assets (ROA) (X1) 

berpengaruh positif atau 

signifikan, sedangkan variabel 

earning per share (EPS) (X2) 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga 

saham. Secara simultan atau 

bersama-sama besarnya 

pengaruh ROA dan EPS 

terhadap harga saham sebesar 

35.4%, dapat dikatakan ROA 

dan EPS tidak berpengaruh 

signifikan sedangkan sebesar 

64.6% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Adapun untuk hubungan 

antara ROA terhadap harga 

saham tergolong “sedang” dan 

“positif”, sedangkan EPS 

terhadap harga saham 

tergolong “sangat rendah” dan 

“positif”. 
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6. Sri Zuliarni 

(2013) 

Pengaruh 

Kinerja 

Keuangan 

Terhadap 

Harga Saham 

Pada 

Perusahaan 

Mining And 

Mining Service 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

 

(Jurnal 

Aplikasi Bisnis 

Vol.3 No. 

Oktober 2012) 

 Variabel 

Dependen : 

Harga 

Saham 

 Variabel 

Independen

: ROA, 

PER, DPR 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

 Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara ROA dan 

harga saham yang berarti H1 

diterima. Hasil dari pengujian 

hipotesis ini mengindikasikan 

bahwa perusahaan mining and 

mining service telah berhasil 

memanfaatkan dan 

memaksimalkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset 

tertentu yang menjadi acuan 

yang penting bagi investor 

dalam membuat keputusan 

investasi. 

 Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara PER dan 

harga saham yang berarti H2 

diterima. Hasil dari pengujian 

hipotesis ini mengindikasikan 

bahwa PER secara nyata dapat 

mempengaruhi harga saham 

pada perusahaan mining and 

mining service. 

 Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara DPR dan 

harga saham yang berarti H3 

ditolak. Ditolaknya hipotesis 

ketiga ini mengindikasikan 
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bahwa deviden yang 

dibayarkan oleh emiten 

kepada para pemegang saham 

tidak menyebabkan naiknya 

nilai perusahaan. Jadi DPR 

tidak dapat dijadikan sebagai 

faktor penting bagi investor 

dalam membuat keputusan 

investasi. 

 


