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  BAB II  

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen yang merupakan 

salah satu fungsi yang terpenting bagi suatu perusahaan. Dimana manajemen 

keuangan membantu fungsi operasional perusahaan yang lainnya seperti 

Manajemen Pemasaran, Manajemen Produksi, Manajemen Strategik, Manajemen 

Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya.   

Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap 

kehidupan setiap orang dan perusahaan. Untuk memperkuat pengertian 

manajemen keuangan, maka menurut beberapa ahli, manajemen keuangan adalah: 

Menurut 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”. 

adalah manajemen untuk fungsi-fungsi  pembelanjaan.“ 

Sedangkan menurut 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”. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian dari Manajemen Keuangan adalah usaha-usaha untuk menyediakan 

uang dan mengelola keuangan, dimana dengan uang tersebut digunakan oleh 

perusahaan dalam memperoleh atau mendapatkan keuntungan atau hasil yang 

telah ditetapkan. 
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Manajemen keuangan juga menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan 

pengendalian kegiatan keuangan. Manajemen keuangan lebih menitikberatkan 

pada pengelolaan investasi, pembiayaan dan manajemen aktiva untuk 

menciptakan kemakmuran bagi pemegang saham melalui maksimalisasi nilai 

perusahaan.  

2.1.2 Fungsi  Manajemen  Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2001:5) terdiri dari tiga 

keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa depan. Investasi akan mengandung 

banyak resiko dan ketidakpastian. Resiko dan hasil yang diharapkan dari 

investasi itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, 

maupun nilai perusahaan 

2. Keputusan Pendanaan  

Manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dana dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 

perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta 

usahanya. 

3. Keputusan Deviden 

Deviden merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham. Keputusan dividen merupakan keputusan 

keuangan untuk menentukan (1) besarnya persentase laba yang dibagikan 

kepada para pemegang saham dalam bentuk cash deviden, (2) stabilitas 

deviden yang dibagikan, (3) deviden saham (stock devident), (4) 

pemecahan saham (stock split), (5) penarikan kembali saham yang 

beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham. 

Manajemen Keuangan memiliki kesempatan kerja yang terluas karena 

setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani 
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fungsi-fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan adalah salah satu fungsi 

utama yang sangat penting di dalam perusahaan, di samping fungsi-fungsi lainnya 

yaitu fungsi pemasaran, sumber daya manusia dan operasional.  Walaupun dalam 

pelaksanaannya keempat fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan satu sama 

lainnya.  

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang 

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan 

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

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang 

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara 

normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan 

(pemegang saham). 

Tujuan manajemen keuangan menurut Irawati (2006 : 4) adalah untuk 

memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya (expens atau 

cost) guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum, dalam 

menjalankan perusahaan kearah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau 

survive dan expantion. 

Sedangkan Menurut Sutrisno (2003:5) tujuan manajemen keuangan 

adalah sebagai berikut: 

”tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan 

mengelola baik itu mendapatkan dana mapun mengalokasikan dana guna 

mencapai nilai perusahaanyaitu kemakmuran para pemegang saham”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang 

dilakukan oleh manajer keuangan adalah merencanakan untuk, memperoleh, dan 

menggunakan dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 
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2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Semua transaksi keuangan perusahaan yang terjadi dicatat, 

diklasifikasikan dan disusun menjadi laporan keuangan, sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat suatu 

periode tertentu atau jangka waktu tertentu. Ditinjau dari fungsinya, laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai kinerja, aktivitas 

dan kondisi keuangan suatu perusahaan, yang akan menjadi sumber informasi 

bagi analis untuk mengambil keputusan.  

MenurutSutrisno (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)”. 

 

Sedangkan  menurut Nilasari dan Wilujeng (2005:164)laporan keuangan adalah 

: 

"Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan 

keuanan yang merupakan pencerminan dari prestasi manajemen 

perusahaan pada suatu periode tertentu.” 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan hasil akhir aktivitas suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen 

dan diproses melalui siklus akuntansi yang akan digunakan oleh pemilik 

perusahaan, calon investor, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan untuk melihat kinerja keuangan dan operasional perusahaan. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi yang ada dalam laporan keuangan 

ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada juga yang harus dianalisis 

lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 
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 Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari informasi 

mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga laporan  

keuangan  perlu  diklasifikasikan  dalam berbagai jenis laporan keuangan.  

Menurut Sundjaja danBarlian (2002:4) mengatakan bahwa : 

"Laporan keuangan meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan 

perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai 

cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain serta materi 

pembahasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan.” 

 

 Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statement (laporan laba rugi), balance 

sheet (neraca), dan statement of cash flow (laporan arus kas).Sedangkan laporan 

lainnya yang juga tercantum dalam kutipan di atas merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan yang merupakan daftar pendukung (supporting statement) dari 

laporan keuangan utama, dan bukan laporan keuangan yang berdiri sendiri. 

Jenis-jenis laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Income statement (laporan rugi laba) 

Income statement(laporan rugi laba) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai 

selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. Dimana 

tertulis secara lengkap semua pendapatan dan beban yang harus dibayar  

Laporanrugi laba menurut Sundjaja dan Barlian (2002:69) adalah sebagai 

berikut: 

"Laporan rugi laba (income statement) adalah laporan mengenai 

penghasilan (revenue), biaya (expense), laba/rugi yang diperoleh suatu 

perusahaan selama periode tertentu.” 

Dengan demikian dari kutipan-kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

laporan laba rugi menggambarkan jumlah pendapatan, biaya, dan laba atau 

rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 
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2. Balance sheet (neraca) 

Balance sheet (neraca) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri 

pada suatu saat tertentu. Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan.  

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa neraca 

merupakan laporan pada saat tertentu mengenai sumber daya perusahaan 

(aktiva), hutang-hutang, dan ekuitas pemilik. 

3. Statement of cash flows (laporan arus kas) 

Kemudian jenis laporan keuangan utama yang terakhir adalah laporan arus 

kas. Statement of cash flows adalah daftar yang merinci sumber-sumber 

perubahan kas dan ekuivalen kas selama interval waktu yang sama dengan 

perhitungan rugi laba.  

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, pembiayaan dan 

investasi selama suatu periode akuntansi. Jika digunakan dalam kaitannya 

dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan 

informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan 

dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk 

mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan 

perubahan keadaan dan peluang. 

 

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. 

Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi 

pemilik usahan dan manajemen perusahaan. Secara umum laporan keuanga 

bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, bai pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan 

atau penyusunan laporan keuangan menurut Kasmir (2008:10) yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimilik perusahaan pada saat ini. 
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2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal 

yang dimiiki perusahaan pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan julah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biasa yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan inormasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuanga. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

Jadi, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan 

dapat diketahui keuangan secara menyeluruh. Kemudian, laporan 

keuangan tidak hanya sekedar cukup dibaca saja, tetapi juga harus 

dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. 

 

2.2.4 Rasio Keuangan 

Analisis internal perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan pada 

setiap periode yang berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Analisis laporan 

keuangan yang dilakukan adalah menyangkut rasio-rasio keuangan perusahaan 

yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan. 

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)”. 

sedangkan menurut Kasmir (2008:104), mengemukakan bahwa : 

“Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.” 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, dan 

profitabilitas terhadap harga saham pada sektor Properti yang go public, yang 

sering digunakan untuk memprediksi harga saham atau return saham adalah rasio 

keuangan dan rasio pasar (Agus Budi Santosa, 2000). Rasio keuangan yang 

berfungsi untuk memprediksi harga saham anatara lain : struktur modal yang 

diukur dengan DER (Debt Equity Ratio) dan profitabilitas yang diukur dengan 

ROE (Return On Equity). 

 

2.3 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan suatu istilah manajemen keuangan untuk 

menunjukkan sumber-sumber pembiayaan aktiva (kekayaan) perusahaan yang 

akan digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. 

  Menurut Van Horne(2000:470), bahwa struktur modal adalah : 

“Struktur modal merupakan bauran atau proporsi dari pinjaman 

jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. “ 

Kemudian Menurut Martono & Harjito (2007 : 240)  struktur modal 

adalah : 

”Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau 

imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukan 

oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri.” 

  Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

struktur modal memberikan gambaran bagaimana pembiayaan perusahaan 

dilakukan dengan menggunakan sumber dana jangka panjang, modal sendiri 

berupa saham biasa, saham preferen dan laba yang ditahan yang dapat diukur 

dengan besarnya tingkat Debt Equity Ratio (DER). 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh utang, 

termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediaka peminjam (kreditur) dengan pemilik 

perusahaan. 
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Equity Total

Debt Total
DER 

DER menunjukan perbandingan dana yang disediakan pemilik atau 

manajemen perusahaan yang berasal dari kreditur perusahaan. Hal ini akan 

mengakibatkan terjadinya: 

1. Para kreditur akan melihat modal sendiri perusahaan atau dana yang 

disediakan pemilik untuk menentukan besarnya margin pengaman 

2. Dengan mencari dana yang berasal dari hutang pemilik memperoleh 

manfaat mempertahankan Kendali perusahaan dengan investasi terbatas 

3. Jika perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar daripada dana yang 

dipinjam, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat. 

  

 

 

Semakin tinggi DER menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan 

perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat. 

Tentunya hal ini akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk deviden). 

Tingginya DER selanjutnya akan mempengaruhi minat investor terhadap saham 

perusahaan tertentu, karena investor pasti lebih tertarik pada saham yang tidak 

menanggung terlalu banyak beban hutang. Dengan kata lain, DER berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan.  

Kinerja perusahaan tentunya juga berpengaruh pada daya tarik saham yang 

ditawarkan di pasar modal. Semakin baik kinerja perusahaan, maka daya tarik 

saham perusahaan tersebut semakin tinggi, tentunya hal ini menarik bagi investor 

karena saham tersebut memberikan prospek yang menjanjikan keuntungan. Jika 

permintaan investor terhadap saham perusahaan tersebut cukup besar, hal ini 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan harga saham. Dari keterangan diatas, 

maka dapat dikatakan bahwa DER juga  mempengaruhi harga saham perusahaan.  

 

2.4 Rasio Profitabilitas  

Jumlah keuntungan yang didapat satu perusahaan dapat kita lihat pada 

laporan laba rugi tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Setiap perusahaan 

akan selalu memaximalkan laba yang diperolehnya.  
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Rasio Profitabilitas menurut Kamsir (2008:196) adalah: 

“Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan.Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan.” 

Sedangkan menurut Sartono (2001:119) Profitabilitas adalah: 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri.” 

Dari pengertian diatas makadapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah 

suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berasal dari penjualan atau 

investasi perusahaan. Keuntungan perusahaan ini dapat diukur sebagai salah satu 

indikator yang berpengaruh terhadap harga saham. 

Modigliani & Miller (MM) yang menyatakan nilai perusahaan ditentukan 

oleh earning power dari aset perusahaan, semakin tinggi earning power semakin 

tinggi profit margin yang diperoleh perusahaan sehingga meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Aktiva suatu perusahaan didanai oleh pemegang saham dan kreditor, 

sehingga aktiva tersebut akan menjadi modal kerja bagi perusahaan dalam 

melakukan usahanya. Sedangkan hasil usaha perusahaan dinyatakan dalam bentuk 

laba bersih atau Earning after tax (EAT). Untuk menilai profitabilitas suatu 

perusahaan dapat digunakan pendekatan berdasarkan Rasio. Rasio-rasio 

profitabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator, yakni sebagai berikut: 

 

2.4.1 Profit margin. 

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. 

 Rumus yang biasa digunakan adalah, sebagai berikut: 

 

                    Gross Profit Margin =      Gross profit                x 100% 

                                                                           Sales         
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 Net Profit Margin   =   Earning After Taxx 100% 

Sales 

 

 

2.4.2 Return On total Assets (ROA). 

ROA sering juga disebut sebagai rentabilitas ekonomi yang merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah 

laba sesudah bunga dan pajak, dirumuskan sebagai berikut: 

 

 ROA                         =       Earning After Taxx100% 

Operating Asset (total asset) 

 

2.4.3 Return OnEquity (ROE). 

      ROE sering disebut dengan return on net worth yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang 

dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal 

sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dikurangi 

pajak atau earning after tax (EAT) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

  ROE                          =    Earning after Tax 

                                                                                            x 100% 

Equity 

2.4.4 Return On Investment (ROI) 

      ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

yang akan digunakan untuk menutup investasi yang telah dikeluarkan. 

Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah 
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dikurangi pajak atau earning after tax dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

  ROI                           =      Earning After Tax 

                                                                                               x 100%              

Investment 

 

2.4.5 Earning Per Share (EPS). 

Kadang-kadang pemilik juga mengiginkan data mengenai keuntungan yang 

diperoleh untuk setiap lembarnya.EPS atau laba per lembar saham 

merupakan ukuran dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan per lembar saham pemilik modal. Laba yang digunakan 

sebagai ukuran adalah laba-rugi pemilik atau earning after tax, yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

  Earning Per Share   =    Earning After Tax 

                                                                                            x 100% 

                                                              Total Share 

Sesuai dengan batasan masalah yang penulis kemukakan dalam BAB.1, 

maka penulis hanya akan menggunakan rasio return on total equity (ROE). 

Dimana earning after tax dibagi dengan total equity. alasan digunakannya rasio 

return on total equity (ROE), karena ROEsering digunakan oleh pemegang saham 

untuk menilai kinerja perusahaan dan untuk mengukur besaran tingkat 

pengembalian modal dari perusahaan dan merupakan suatu alat analisis untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bagi pemilik saham atas modal yang telah mereka investasikan. 

 

2.5 Pasar Modal 

2.5.1 Pengertian Pasar Modal  

Pasar Modal pada dasarnya merupakan penghubung antara pemilik dana, 

disebut investor (pemodal) dengan pengguna dan yang disebut emiten 
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(perusahaan yang go public). Para pemodal menggunakan instrumen pasar modal 

untuk keperluan investasi portofolionya sehingga nantinya akan memaksimumkan 

penghasilan dan emiten memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan aktivitas usahanya. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar 

modal utama Indonesia. 

Pengertian pasar modal 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”. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan: 

1. Pasar modal bisa berupa pasar dalam pengertian abstrak ataupun dalam 

pengertian konkret. Dalam pengertian abstrak maka perdagangan surat 

berharga tidak harus terjadi pada suatu tempat tertentu. Sedangkan dalam 

pengertian konkret maka pasar modal adalah bursa efek. 

2. Komoditi yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga jangka 

panjang. 

3. Bursa efek merupakan pasar yang sangat terorganisir karena terdapat 

serangkaian peraturan yang mengikat pihak-pihak yang terkait di 

dalamnya. 

 

Sedangkan menurut Tandelilin (2010:26), pengetian pasar modal adalah : 

“Pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihandana dengan pihak 

yang membutuhkan dana dengan cara memperjual belikan sekuritas. 

Dengan demikian pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar 

untuk memperjual belikan sekuritas yang umumnya dimiliki umur 

lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.” 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa pasar modal merupakan pasar 

tempat terjadinya transaksi jual-beli efek, sedangkan bursa efek adalah lembaga 
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yang menyelenggarakan atau menyediakan sistem guna terlaksananya transaksi 

yang terjadi di pasar modal. 

 

2.5.2 Jenis Pasar Modal 

Pada dasarnya terdapat dua jenis pasar sekuritas yaitu pasar perdana dan 

pasar sekunder. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

No.859/KMK/1987 pengertian pasar primer adalah : 

“Pasar primer adalah pasar dimana penawaran efek emiten kepada 

pemodal selama masa tertentu sebelum efek ini dicatatkan di bursa 

efek” 

penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama 

waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum 

diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-

kurangnya enam hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh 

penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental 

perusahaan yang bersangkutan 
Berdasarkan Surat Keputusan Bappepam No.01 / RM / 1989 pengertian 

pasar sekunder adalah : 

“Pasar sekunder merupakan pasar dimana penawaran efek kepada 

publik dilakukan setelah melalui masa penawaran di pasar perdana 

dan telah dicatatkan pada bursa efek” 

Pendapat diatas memberi pengertian bahwa yang dimaksud dengan pasar 

primer adalah pasar dimana aktifitas penawaran dan permintaan atas surat 

berharga perusahaan yang menawarkan sahamnya untuk pertama kali kepada 

investor baik atas nama perorangan atau lembaga. Penawaran umum saham 

perdana tersebut dijamin oleh perusahaan penjamin sekuritas (underwriter). Pada 

pasar perdana ini pihak-pihak yang menrbitkan saham atau dinamakan emiten, 

terlibat langsung dalam perdagangan saham atau efek yang diterbitkan. 

Sedangkan pasar sekunder merupakan tempat diperdagangkannya berbagai 

surat berharga yang telah tercatat di bursa efek dan terjadinya jual beli antara para 

investor dengan perantara pialang. 
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2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

Menurut Suad Husnan (2003:8), faktor-faktor yang mempengaruhi pasar 

modal adalah sebagai berikut: 

a. Supply sekuritas. Berarti harus banyak perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

b. Demand sekuritas. Ini berarti masyarakat harus mempunyai dana yang 

cukup besar untuk dipergunakan untuk membeli sekuritas-sekuritas pasar 

saham yang ditawarkan. 

c. Kondisi politik dan ekonomi. Politik yang stabil akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi supply dan demand 

sekuritas. 

d. Hukum dan peraturan. Hukum yang jelas akan melindungi pemodal dari 

info yang tidak jelas. 

e. Peran-peran lembaga pendukung pasar modal yang akan membantu 

kegiatan pasar modal secara tepat. Lembaga ini adalah: Kustodian, Biro 

Administrasi Efek, Wali Amanat, Akuntan, Notaris, Konsultan hukum, 

dan penilai. 

 

2.5.4    Instrumen Investasi Pasar Modal 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga 

(efek) yang umumnya diperjual belikan melalui pasar modal. Menurut UU Pasar 

Modal RI No.8 Tahun 1995 butir 5 tentang Pasar Moal, efek merupakan : 

”setiap surat pengakuan utang,  surat berharga komersial, saham, 

obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right issue, waran, opsi atau 

setiap turunan (derivative)dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan 

sebagai efek”. 

Sedangkan menurut Panduan Bursa Efek Indonesia mengenai instrumen 

pasar modal yang diperdagangkan dipasar modal indonesia, antara lain : 

1. Saham Biasa (common stock) 

Meurpakan bukti kepemilikan seseorang atas suatau perusahaan. 

Keuntungan yang dimiliki oleh pemilik saham berasal dari dividen dan 
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kenaikan harga saham (capital gain). Pemilik saham biasa memiliki 

hak memilih dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk 

keputusan-keputusan yang memerlukan pemungutan suara, seperti 

pembagian divident, pengangkatan direksi, komisaris, dsb. 

2.  Saham Preferen (preferrent stock) 

Saham preferen adalah saham istimewa, yaitu pemilik akan menerima 

sejumlah dividen dengan jumlah yang tetap. Biasanya pemiliknna idak 

mempunyai hak pilih dalam RUPS. 

3. Obligasi (bond) 

Obligasi yaitu surat berharga yang berisi kontak antara pemberi 

pinjaman (pemodal atau investor) dengan yang diberi pinjaman 

(emiten). Obligasi dapat diartikan juga sebagai surat tanda hutang 

jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi tersebut 

membayarkan bunga yang ditunjukan oleh coupon rate yang tercantum 

pada obligasitersebut. 

4. Obligasi Konversi 

Obligasi Konversi hampir sama dengan obligasi biasa, yaitu mepunyai 

coupon rate, memiliki waktu jatuh tempo, dan punya nilai pari. Hanya 

saja obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu dapat dikonversikan 

(tukar) menjadi saham biasa sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

5. Right Issue 

Merupakan produk turunan (derifative) dari saham. Right Issue 

merupakan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang 

dikeluarkan oleh emiten. Biasanya hak diberikan kepada pemegang 

saham lama ketika dilakukan penawaran umum terbatas. 

6. Reksadana (mutual fund) 

Serifikat yang menjelaskan bahwwa pemilik menitipkan uang kepada 

pengelola reksadana (disebut juga manajer investasi), untuk digunakan 

sebagai modal berinvestasi dipasar uang atau modal. 
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7. Waran 

Merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran 

tersebut, dengan harga tertentu, dan pada waktu tertentu. Biasanya 

waran dijual bersamaan. 

 

2.5.5 Dasar Hukum Pasar Modal 

 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2004 tentang perubahan atas PP 

No. 45 tahun 1995 tentang penyelenggaran kegiatan di Pasar modal 

 Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1995 tentang cara pemeriksaan di 

bidang Pasar Modal 

 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal 

 

2.5.6 Efisiensi Pasar Modal 

Informasi merupakan hal yang paling penting menentukan dalam 

keputusan investasi, terutama dalam investasi di pasar modal, karena investor 

dapat membuat keputusan yang baik jika menggunakan informasi dengan cepat. 

Pasar modal dikatakan efisien bila informasi dapat diperoleh dengan mudah dan 

murah oleh para investor, sehingga semua informasi yang relevan dan terpercaya 

telah tercermin dalam harga saham. Apabila harga-harga selalu mencerminkan 

semua informasi yang relevan, maka harga-harga tersebut baru akan berubah 

apabila informasi baru muncul. Menurut Brealey  dan Myers (2006) bahwa jika 

pasar modal efisien, maka semua harga sekuritas merefleksikan informasi yang 

tersedia bagi investor. 
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2.6 Saham 

2.6.1 Pengertian Saham 

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal adalah 

saham. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

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

menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari 

perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia 

pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. 

Menurut Fakhruddin M. Hendy (2008 : 30) “saham adalah surat 

berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor di dalam 

suatu perusahaan yang artinya jika seseorang membeli saham suatu 

perusahaan, itu berarti dia telah menyertakan modal ke dalam suatu 

perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli”. 

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

adalah: 

“Surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang 

berbentukPerseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut 

emiten.Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah 

juga pemilik sebagiandari perusahaan tersebut”. 

Jadi saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT), dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah 

juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. 

 

2.6.1.1 Jenis-Jenis Saham 

Menurut Arifin (2004:46) beliau mengatakan bahwa : 

“Saham diklasifikasikan berdasarkan tingkat penghasilan, kualitas 

laba perusahaan, kepekaan terhadap risiko pasar, sifat dan stabilitas 

EPS (Earning per Share) dan deviden, dan kepekaan terhadap pasar 

dan ekonomi.”  
 

Jenis-jenis saham ditinjau dari kinerja perdagangannya tersebut antara 

lain: 
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1. Blue chips, yaitu saham unggulan dalam suatu dan mempunyai 

pengalaman yang panjang dan stabil dalam laba dan deviden. 

2. Income stock, yaitu saham yang memiliki pengalaman yang panjang 

dan berkelanjutan dalam pembayaran diatas rata-rata regular. 

3. Growth stock, yaitu saham yang mengalami laju pertumbuhan yang 

tinggi secara konsisten dalam operasi dan laba. 

4. Speculative stock, yaitu saham yang menawarkan harapan bahwa 

harganya akan naik. Saham tidak mengalami pengalaman sukses 

hasilnya tidak pasti dan tidak stabil, sering mengalami fluktuasi harga 

yang besar dan umumnya membayar deviden yang kecil atau tidak 

sama sekali. 

5. Cyclical stock, adalah saham yang penghasilannya berhubungan erat 

dengan kegiatan usaha umum. Harga saham ini mencerminkan keadaan 

ekonomi secara umum, dan naik/turun seperti dalam konjungtur. 

6. Defensive stock, adalah saham yang harganya tetap stabil (atau bahkan 

meningkat) bila kegiatan ekonomi menurun. 

Harga saham di bursa dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif, antara lain pengaruh peraturan perdagangan saham, 

ketat tidaknya pengawasan atas pelanggaran oleh pelaku bursa, psikologi pemodal 

secara masal yang berubah-ubah antara pesimistis dan optimistis, dan lain-lain. 

 

2.6.1.2 Nilai Saham 

Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang go 

public. Nilai saham ditentukan oleh perkembangan perusahaan penerbitnya. Jika 

perusahaan penerbit mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, perusahaan 

tersebut akan dapat menyisihkan bagian keuntungan sebagai deviden dalam 

jumlah  yang tinggi pula. Pemberian deviden 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 Ali Arifin (2004:45) Nilai dari suatu saham terbagi 

atas: 
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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 mominal, 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. Disamping itu, prospek perusahaan ini 

dimasa yang akan datang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah PER, 

DPS, PBV, ROA, ROE. 

 

2.6.2 Harga Saham 

2.6.2.1 Pengertian Harga Saham 

Setelah mengetahui pengertian saham dari beberapa para ahli maka 

selanjutnya adalah penjelasan mengenai pengertian dari harga saham. Berikut 

adalah pengertian harga saham dari beberapa ahli ilmu ekonomi : 

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) : 
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“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”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk 

dari kesepakatan penjual dan pembeli saham atau harga yang terbentuk dari 

kekuatan permintaan dan penawaran saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu. 

 

2.6.2.2 Analisis Harga Saham 

Pada dasarnya terdapat kegiatan investasi yang mengacu pada masa depan 

dalam memperhitungkan return on equity, yakni modal yang diinvestasikan 

didalam perusahaan. Masa depan adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan dan 

ketidakpastian, mengandung risiko dalam berbagai tingkatan tertentu. Namun 

masa depan juga menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari masa sekarang, atas 

dasar itulah banyak orang yang melakukan investasi, salah satunya dalam bentuk 

saham. Untuk menentukan harga saham ada dua pendekatan, yaitu : 

1.      Pendekatanfundamental  

Pendekatan ini didasari pada informasi – informasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan maupun administrator bursa efek. Analisis ini diawali dengan siklus 

usaha perusahaan yang secara umum, lalu dilanjutkan ke sektor industri, dan 

akhirnya pengevaluasian terhadap kinerja perusahaan dan saham yang diterbitkan. 

Formula yang umum digunakan analisis fundamental dalam menaksir harga 

saham.  

2.      Pendekatan Teknikal 

Pendekatan yang berdasarkan atas data (perubahan) harga saham di masa yang 

lalu untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. Analisis 

ditentukan oleh besarnya permintaan (demand) dan penawaran (supply) pada 

jangka pendek. Namun bagi mereka yang menggunakan pendekatan ini cenderung 
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tidak memperhitungkan risiko dan pertumbuhan laba sebagai barometer dari 

permintaan  dan penawaran. 

 

2.6.2.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Nilai pasar saham ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung dan tidak 

langsung. Nilai saham dapat berubah setiap saat, tergantung kondisi pasar, 

persepsi investor terhadap perusahaan, informasi yang berkembang atau isu lain 

yang menerpa pasar modal.Disamping itu, harga saham pada dasarnya sangat 

terkait dengan kesehatan keuangan perusahaan. Ketika penghasilan perusahaan 

naik, keyakinan investor juga akan tinggi, maka harga sahampun biasanya naik. 

Jika perusahaan mengalami kerugian atau tidak mencapai target yang diharapkan 

harga saham biasanya jatuh 

Faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Weston dan 

Bringham (2001:26) adalah : 

1.      Laba per lembar saham (Earning per Share) 

Semakin tinggi profit yang diterima oleh investor akan memberikan tingkat 

pengembalian investasi yang cukup baik. Hal ini akan menjadi motivasi bagi 

investor untuk mau melakukan investasi yang lebih besar lagi yang otomatis 

akan menaikkan harga saham perusahaan. 

2.      Tingkat Bunga 

Mempengaruhi laba perusahaan, karena bunga adalah biaya, jadi semakin 

tinggi suku bunga akan menurunkan laba perusahaan. Mempengaruhi 

persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, jika suku bunga naik 

maka investor akan menjual sahamnya dan ditukarkan dengan obligasi, hal ini 

akan menurunkan harga saham.  

3.   Jumlah Kas Dividen yang Diberikan 

Peningkatan pembagian dividen dalam jumlah yang besar akan meningkatkan 

harga saham dan juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan. 
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4.      Jumlah Laba yang Diperoleh Perusahaan 

Investor pada umumnya melakukan investasi di perusahaan yang memliki 

profit cukup baik karena menunjukkan prospek yang cerah dan dapat menarik 

investor untuk berinvestasi yang nantinya akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan. 

5.      Tingkat Resiko dan Pengembalian 

Meningkatnya tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan 

akan mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Pada umumnya 

semakin tinggi tingkat resikonya akan semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian saham yang akan diperoleh. 

Selanjutnya menurut Martono dan Hartjito (2007:373) bahwa  

“Harga saham sebagai komoditas perdagangan, tentu dipengaruhi 

oleh penawaran dan permintaan.Pada gilirannya, permintaan dan 

penawaran merupakan manifestasi dari kondisi psikologi pemodal.” 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham ditentukan oleh 

permintaan atau perdagangan harian antara penjual dan pembeli.Arus permintaan 

ditentukan oleh harga, jika permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan 

naik tetapi jika penawaran lebih besar dari permintaan harga akan turun.  

Disamping itu ditentukan juga oleh kondisi perusahaan yang bersangkutan 

artinyamakin baik kinerja perusahaan, makin tinggi laba, makin besar keuntungan 

yang dinikmati pemegang saham dan makin besar pula kemungkinan harga saham 

naik. Selain kinerja perusahaan, prospek, dan perkembangan industri dimana 

perusahaan berada, kondisi mikro dan makro ekonomi juga mempengaruhi harga 

suatu saham. 

 

2.6.2.4 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 

Darmadji dan Fakhrudin (2011:9-11)ada  keuntungan dan risko dalam investasi 

saham. 

Keuntungan: 
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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 mengalami kerugian.Dengan demikian potensi 

keuntungan investor untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja 

perusahaan tersebut. 
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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. 

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 
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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. 

 

2.7 Pengaruh Antara Rasio Keuangan Dengan Harga Saham 

2.7.1 Pengaruh Struktur Modal yang Diukur Dengan DER Terhadap 

Harga Saham 

Tujuan dari manajemen struktur modal adalah memadukan sumber dana 

permanen yang digunakan perusahaan dengan cara yang dapat memaksimumkan 

harga saham perusahaan. Harga saham perusahaan dapat dimaksimumkan, jika 

perusahaan dapat meminimumkan biaya penggunaan berbagai macam sumber 

dana. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengkombinasikan antara modal sendiri 

dengan sumber dana yang dapat meningkatkan biaya modal perusahaan dalam 

proporsi yang paling tepat, sehingga harga saham perusahaan dapat 

dimaksimumkan. 

Menurut Crutchley 1990. Harga saham bereaksi terhadap pengumuman 

penerbitan saham baru, convertible debt, debt atau saham preferen. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh bahwa harga saham bereaksi terhadap 

pengumuman perubahan proporsi pinjaman dan modal sendiri. 

 

2.7.2 Pengaruh Rasio Profitabilitas  yang Diukur Dengan ROE Terhadap 

Harga Saham 

ROE yang cukup tinggi, maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan 

tersebut beroperasi secara efektif, hal ini akan merupakan daya tarik bagi investor 

yang mengakibatkan peningkatan nilai saham perusahaan yang bersangkutan, dan 

karena nilainya meningkat, maka saham perusahaan tersebut akan diminati oleh 

banyak investor, yang akibatnya akan meningkatkan harga saham perusahaan 

tersebut.  

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur tingkat 

pengembalian investasi pemegang saham. Tingkat pengembalian yang tinggi 
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akanmemungkinkan 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).  

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

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 

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 



40 

 

 

 

Equity simultan (uji f), variabel 

independen yaitu NPM, EPS, 

DER, ROA, BV, OPM, ROE 

secara signifikan 

mempengaruhi variabel 

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. Mursidah 

Nurfadillah 

Analisis 

Pengaruh 

 Variabel 

Dependen : 

Analisis 

RegresiLi

korelasi antara harga saham 

dengan variabel independennya 
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(2011) Earning per 

share, Debt to 

equity ratio 

dan Return on 

equity 

Terhadap 

Harga Saham  

PT. Unilever 

Indonesia Tbk. 

Harga 

Saham 

 Variabel 

Independen 

: Earning 

Per Share 

(EPS), 

Debt to 

Equity 

Ratio 

(DER) dan 

Return On 

Equity 

(ROE) 

nier 

Sederhan

a dan 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

adalah kuat, karena berkisar 

diantara 0,60-0.799 (Sugiyono, 

2007, 183). Model analisis 

regresi menunjukan bahwa 

semua variabel yaitu Earning 

Per Share (EPS), Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Return On 

Equity (ROE) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham PT Unilever 

Indonesia Tbk. Berdasarkan 

hasil analisis statistik uji t 

menunjukan bahwa variabel 

yang berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham hanya EPS 

dan ROE sedangkan DER tidak 

berpengaruh secara signfikan 

terhadap harga saham PT 

Unilever Indonesia Tbk. 

 

3. Astrid 

Amanda, 

Darminto , 

Achmad 

Husaini (2012) 

Pengaruh Debt 

to equity ratio, 

Return on 

equity, Earning 

per share, dan 

Price earning 

ratio Terhadap 

Harga Saham 

(Studi pada 

Perusahaan 

Food and 

 Variabel 

Dependen : 

Harga 

Saham 

 Debt to 

equity ratio 

(DER), 

Return on 

equity 

(ROE), 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 Berdasarkan pengujian hipotesis 

secara parsial (uji-t) yang telah 

dianalisis, maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut : 

 Nilai koefisien regresi variabel 

DER – 0,553 artinya harga 

saham turun 0,553 satuan saat 

DER mengalami peningkatan 

satu satuan dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan.  

 Nilai koefisien regresi variabel 
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Beverages 

yang Terdaftar 

di BEI Tahun 

2008-2011)  

 

Earning 

per share 

(EPS), dan 

Price 

earning 

ratio (PER) 

ROE 0,862 artinya harga saham 

naik 0,862 satuan saat ROE 

mengalami peningkatan satu 

satuan denganasumsi variabel 

bebas lainnya konstan.  

 Nilai koefisien regresi variabel 

EPS 0,434 artinya harga saham 

naik 0,434 satuan saat EPS 

mengalami peningkatan satu 

satuan dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan.  

 Nilai koefisien regresi variabel 

PER 0,173 artinya harga saham 

naik 0,173 satuan saat PER 

mengalami peningkatan satu 

satuan denganasumsi variabel 

bebas lainnya konstan.  

 Berdasarkan pengujian hipotesis 

secara simultan (uji F) yang telah 

dianalisis, maka diketahui bahwa 

DER (X1), ROE (X2), EPS (X3) 

dan PER (X4) secara simultan 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap harga saham (Y) pada 

perusahann food and beverages  

tahun 2008-2011. 

4 
Gede Priana 

Dwipratama 

(2012 

Pengaruh PBV, 

DER, EPS, 

DPR dan ROA 

terhadap harga 

saham (studi 

empiris pada 

perusahaan 

food and 

beverage yang 

-Variabel 

Dependen : 

Harga Saham 

 

-Variabel 

Independen : 

PBV, DER, 

 a. Pada uji regresi secara parsial, 

dimana uji-t dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan 

pangaruh dari masing masing 

variabel bebas (PBV, DER, EPS, 

DPR, dan ROA) terhadap 

variabel tergantung/terikat 

(Harga Saham) diketahui bahwa 

hanya variabel EPS (Earning 
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terdaftar di 

BEI) 

 

(repository.gun

adarma.ac.id) 

EPS, DPR, 

ROA 

Per Share) yang positif 

berpengaruh secara parsial 

terhadap harga saham. 

Dapatdikatakan EPS yang 

memiliki konstribusi dominan 

terhadap harga saham 

b. sedangkan pada uji regresi 

secara simultan, dimana uji 

simultan (serempak) atau uji F 

dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel bebas (PBV, 

DER, EPS, DPR, dan ROA) 

secara bersama-sama 

bepengaruh secara signifikan 

atau tidak terhadap variabel 

terikat (Harga Saham). Diketahui 

bahwa semua variabel bebas 

bepengaruh secara simultan 

terhadap Harga Saham 

 

 

 


