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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Dividen 

Salah satu keuntungan yang akan didapatkan oleh investor ketika 

berinvestasi pada saham adalah dividen. Dividen adalah pembagian laba kepada 

pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini 

akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi 

distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu 

bisnis. 

 Menurut Deitiana (2011; 61) dividen adalah : 

“Pembagian laba perusahaan yang besarnya telah ditetapkan dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada para pemegang saham secara 

proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-

masing pemegang saham tersebut.” 

Menurut Watson and Head dalam Deny (2008; 28) Dividen adalah:  

“A dividend is a cash payment made on a quarterly or semi-annual basis 

by company to its shareholders. It is a distribution of after tax profit.”  

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dividen 

adalah bagian keuntungan bersih setelah pajak yang dibagikan oleh perusahaan 

kepada para pemegang sahamnya secara proporsional sesuai dengan jumlah 

saham yang dimilikinya, yang besarnya ditentukan dalam rapat umum pemegang 

saham   

http://id.wikipedia.org/wiki/Laba
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Kas
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemilik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
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2.1.2 Dividen Per Share 

Menurut Susan Irawati (2006; 64) dividen per lembar saham adalah : 

“Dividen per lembar saham (DPS) adalah besarnya pembagian dividen yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham setelah dibandingkan dengan rata-rata 

tertimbang saham biasa yang beredar”. 

Menurut Weston dan Copeland (2001; 326) dividen per lembar saham 

adalah : 

“Dividend per Share adalah total semua dividen tunai yang dibagikan 

kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham yang 

beredar.” 

Warren, et al. (2005; 629) berpendapat Dividend Per Share adalah : 

“Dividend per Share of Common Stock indicates the extent to which 

earnings are being distributed to common stockholders.” 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan Dividend per share 

adalah jumlah dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham 

dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah pembayaran dividen 

untuk setiap lembar sahamnya ditentukan berdasarkan keputusan dewan direksi 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rumus untuk menentukan 

dividend per share atau dividen per saham adalah sebagai berikut: 

 

Sumber: Warren, et al. (2005; 629) 

DIVIDEN PER SHARE = 
𝐷𝐼𝑉𝐼𝐷𝐸𝑁𝐷

𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸𝑆 𝑂𝐹 𝐶𝑂𝑀𝑀𝑂𝑁 𝑆𝑇𝑂𝐶𝐾 𝑂𝑈𝑇𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐼𝑁𝐺
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2.1.2.1 Jenis-jenis Dividen  

Menurut Kieso, et al. (2008; 321) jenis – jenis dividen adalah sebagai 

berikut:  

1. Dividen Tunai (Cash Dividend)  

Dividen jenis ini dibagikan dalam bentuk kas atau uang tunai. Dividen tunai 

paling umum dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham.  

2. Dividen Properti  

Hutang dividen dalam bentuk aktiva perusahaan lain selain kas disebut sebagai 

dividen properti atau dividend in kind. Dividen properti dapat berupa barang 

dagang, real estate, atau investasi, atau bentuk lainnya yang dirancang oleh dewan 

direksi.  

3. Dividen Likuidasi  

Dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan kadang – kadang disebut sebagai 

dividen likuidasi (liquidating dividend), yang menyiratkan bahwa dividen ini 

merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari laba. 

Dengan kata lain, setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba merupakan 

pengurangan modal disetor perusahaan dan, sejauh itu, merupakan dividen 

likuidasi.  

4. Dividen Saham  

Dividen saham (stock dividend) merupakan penerbitan oleh suatu perseroan atas 

saham miliknya sendiri kepada pemegang saham atas dasar prorata. Dividen 

saham diterbitkan untuk mengkapitalisasi sebagian dari laba (misalnya 
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reklasifikasi jumlah yang dihasilkan ke modal kontribusi) dan dengan demikian 

menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen. 

2.1.2.2 Kebijakan Dividen  

Menurut Brigham dan Houston (2006; 70) ada beberapa teori yang 

berkaitan dengan kebijakan dividen, di antaranya:  

1. Teori Irelevansi Dividen  

Menurut Franco Modigliani dan Merton Miller (MM) kebijakan dividen 

sebuah perusahaan tidak memiliki pengaruh baik pada nilai maupun biaya 

modalnya. Menurut teori ini, kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga 

saham ataupun cost of capital (biaya modal) perusahaan. Mereka 

berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan 

dasar untuk menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Dengan kata lain, 

MM berpendapat bahwa nilai dari sebuah perusahaan akan tergantung 

hanya pada laba yang diproduksi oleh aktiva – aktivanya, bukan pada 

bagaimana laba tersebut akan dibagi menjadi dividen dan saldo laba 

ditahan. Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pajak pendapatan perseorangan atau perusahaan. 

2. TIdak terdapat biaya emisi atau jual beli saham. 

3. Tingkat leverage keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya 

modal. 

4. Para investor dan manajer mempunyai informasi yang sama tentang 

prospek perusahaan. 
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5. Distribusi pendapatan mempunyai pengaruh terhadap biaya ekuitas 

perusahaan 

2. Teori the bird-in- hand theory 

Kesimpulan utama dari teori irelevansi dividen MM adalah 

kebijakan dividen tidak mempengaruhi tingkat pengembalian atas ekuitas 

yang diminta. Kesimpulan ini telah mendapat perdebatan sengit di dalam 

lingkungan akademisi. Khususnya, Myron J. Gordon dan John Lintner 

yang berpendapat bahwa tingkat pengembalian atas ekuitas yang diminta 

turun seiring dengan peningkatan pembayaran dividen karena para investor 

kurang yakin akan penerimaan dari keuntungan modal yang seharusnya 

berasal dari saldo laba ditahan dibandingkan dengan penerimaan dari 

pembayaran dividen. Teori dari Lintner (1962), Gordon (1963), dan 

Bhattacharya (1979) menjelaskan bahwa investor menyukai pendapatan 

dividen yang tinggi karena pendapatan dividen yang diterima seperti 

burung di tangan (bird in the hand) yang mempunyai nilai yang lebih 

tinggi dan risiko yang kecil daripada pendapatan modal (bird in the bush) 

karena dividen lebih pasti dari pendapatan modal. Teori ini juga 

berpendapat bahwa investor menyukai dividen karena kas di tangan lebih 

bernilai daripada kekayaan dalam bentuk lain. Konsekuensinya, harga 

saham perusahaan akan sangat ditentukan oleh besarnya dividen yang 

dibagikan. Peningkatan dividen akan meningkatkan harga saham yang 

akan berdampak pula pada nilai perusahaan..  
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3. Teori Preferensi Pajak  

Teori  ini  diajukan  oleh Litzenberger  dan  Ramaswamy.  Mereka  

menyatakan  bahwa  karena  adanya  pajak  terhadap  keuntungan  dividen  

dan  capital  gains,  para  investor  lebih  menyukai  capital  gains  karena  

dapat  menunda  pembayaran pajak.  Oleh  karena  itu investor  

mensyaratkan  suatu  tingkat  keuntungan  yang  lebih  tinggi  pada  saham  

yang  memberikan  dividend  yield  tinggi,  capital  gains  yield  rendah  

dari  pada  saham  dengan  dividend  yield  rendah,  capital  gains  yield  

tinggi.  Jika  pajak  atas  dividend  lebih  besar  dari  pajak  atas  capital  

gains,  perbedaan  ini  akan  makin  terasa. Tarif pajak yang berlaku di 

Indonesia untuk capital gain adalah 0,1 % dari jumlah bruto nilai transaksi 

penjualan saham. Untuk dividen akan dikenakan pajak dengan tarif pajak 

sebesar 10% bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bersifat 

final. Tarif 15% bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan 

saham kurang dari 25%, dan tarif 20% bagi wajib pajak luar negeri. 

4. Hipotesis Kandungan Informasi atau Pensinyalan  

Hipotesis kandungan informasi atau pensinyalan (information 

content or signaling hypothesis) merupakan teori yang menyatakan bahwa 

investor akan memandang perubahan dividen sebagai suatu sinyal 

peramalan laba oleh manajemen. Adanya peningkatan dividen yang 

seringkali disertai dengan peningkatan harga saham telah lama diamati, 

sedangkan pemotongan dividen biasanya akan mengarah pada penurunan 

harga saham. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa investor, secara 
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agregat, lebih menyukai dividen daripada keuntungan modal. MM 

berpendapat bahwa reaksi investor terhadap perubahan dalam kebijakan 

dividen tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa investor lebih menyukai 

dividen daripada saldo laba ditahan. Mereka berpendapat bahwa 

perubahan harga setelah tindakan – tindakan dividen yang diambil 

sebenarnya menunjukkan bahwa terdapat kandungan informasi, atau 

pensinyalan (information signaling content) yang penting di dalam 

pengumuman dividen. 

5. Efek Pelanggan  

Efek pelanggan merupakan kecenderungan sebuah perusahaan 

untuk menarik sekumpulan investor yang menyukai kebijakan dividennya. 

Kelompok atau pelanggan pemegang saham yang berbeda akan menyukai 

kebijakan pembayaran dividen yang berbeda – beda. Jika sebuah 

perusahaan menahan dan menginvestasikan kembali laba daripada 

membayarkan dividen, para pemegang saham yang membutuhkan laba 

saat ini akan berada dalam posisi yang kurang menguntungan. Di lain 

pihak, para pemegang saham yang menabung dan bukannya menghabiskan 

dividen mungkin lebih menyukai kebijakan dividen yang rendah, karena 

semakin kecil dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin 

kecil pajak saat ini yang harus dibayarkan oleh pemegang saham, dan 

semakin kecil pekerjaan yang harus mereka lakukan untuk 

menginvestasikan dividen setelah pajak mereka kembali. 
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2.1.3 Return on Equity  

Rasio Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan dari suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal ekuitas yang dimilikinya. 

Definisi rentabilitas modal sendiri (ROE) menurut Bambang Riyanto   

(2001; 44) sebagai berikut : 

“Return On Equity adalah perbandingan antara jumlah profit yang tersedia 

bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri 

yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Atau dapat dikatakan 

bahwa rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan 

dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan 

keuntungan.” 

 

Agnes Sawir (2001; 20) mendefinisikan : 

“Adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan 

mengelola modal sendiri (Networth) secara efektif mengukur tingkat 

keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham. 

 

Lukman Syamsudin (2004; 64) mendefinisikan: 

“Tingkat pengembalian ekuitas pemilik (ROE) merupakan suatu alat ukur 

dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan 

(baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas 

modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.” 

 

J.Fred.Weston dan Thomas E. Copeland dialih bahasa oleh A. Jaka 

Wasana (2002; 241) mengatakan bahwa: “rentabilitas usaha adalah hasil 

pengembalian atas ekuitas mengukur pengembalian nilai buku kepada pemilik 

perusahaan, rasio ini merupakan suatu rasio tujuan akhir.” 

Dari keempat definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pengembalian ekuitas pemilik (ROE) merupakan suatu alat analisis untuk 
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mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bagi pemilik saham atas modal yang telah mereka investasikan. 

Rumus untuk menghitung Return on Equity (ROE) adalah sebagai berikut: 

 

 

Sumber: Van Horne dan Wachowicz (2008:150) 

2.1.4 Net Profit Margin  

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006) Net Profit Margin adalah :  

“Perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat 

penting bagi manajer operasi karena mencerminkan strategi penetapan 

harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk 

mengendalikan beban usaha.” 

 

Menurut Mamduh M. Hanafi (2009; 83) Net Profit Margin adalah:  

“Rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya – 

biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.” 

 

Menurut Gitman dan Zutter (2012; 80) Net Profit Margin adalah:  

“Net Profit Margin measures the percentage of each sales dollar 

remaining after all costs and expenses, including interest, taxes, and 

preferred stock dividends, have been deducted. The higher the firm’s net 

profit margin, the better.” 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas  maka dapat disimpulkan bahwa Net 

Profit Margin (NPM) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan memperoleh 

laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan setelah 

memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan.. 

RETURN ON EQUITY = 
𝑁𝐸𝑇 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 𝐴𝐹𝑇𝐸𝑅 𝑇𝐴𝑋𝐸𝑆

𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸′𝑆 𝐻𝑂𝐿𝐷𝐸𝑅 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌
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 Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi dari penjualan. Hubungan antara 

laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil menyisakan 

margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah 

menyediakan modalnya untuk suatu risiko. 

 

 

 

   Sumber: Van Horne dan Wachowicz (2008:149)` 

 

2.1.5 Likuiditas Saham 

Menurut Deden Mulyana (2008; 110) Likuiditas saham adalah :  

“Ukuran jumlah transaksi suatu saham di pasar modal dalam suatu periode 

tertentu. Jadi semakin likuid saham maka frekuensi transaksi saham 

semakin tinggi ” 

 

Menurut Jeff Madura (2003; 48) Likuiditas saham adalah :  

“Liquidity is degree to which securities could be easily liquidated (sold) 

without loss of value. Investors prefer securities that are liquid, meaning 

that they could be easily converted to cash without a loss in value.” 

Sedangkan, menurut Ali Arifin (2007; 16)  likuiditas saham adalah : 

“Tingkat kecepatan sebuah sarana investasi untuk dicairkan menjadi dana 

cash (uang) atau ditukar dengan suatu nilai.” 

NET PROFIT MARGIN = 
𝑁𝐸𝑇 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇 𝐴𝐹𝑇𝐸𝑅 𝑇𝐴𝑋𝐸𝑆

𝑁𝐸𝑇 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆
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Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas 

suatu saham. Menurut Conroy, et al. (1990) dalam Deden Mulyana (2011; 78), 

parameter yang sering digunakan untuk mengukur likuiditas suatu saham adalah:  

1. Volume perdagangan  

2. Tingkat spread  

3. Information flow (aliran informasi)  

4. Jumlah pemegang saham  

5. Jumlah saham yang beredar  

6. Transaction cost (besarnya biaya transaksi)  

7. Harga saham  

8. Volatilitas harga saham  

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan volume perdagangan atau 

Trading Volume Activity untuk mengukur likuiditas saham perusahaan 

pertambangan listed di Bursa Efek Indonesia. Trading Volume Activity (TVA) 

merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar 

terhadap suatu informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 

perdagangan di pasar modal, dikarenakan nilai Trading Volume Activity 

berbanding lurus dengan likuiditas saham semakin tinggi nilai Trading Volume 

Activity sebuah saham mempunyai makna bahwa suatu saham dapat dijual 

dengan mudah karena banyak yang bersedia membeli saham sehingga saham 

mudah dikonversikan menjadi uang kas. Perhitungan Trading Volume Activity 

dilakukan dengan membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan dalam 
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satu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham beredar di perusahaan 

tersebut  pada kurun waktu yang sama (Fernando, 2010) 

Perhitungan Trading Volume Activity (TVA) dilakukan dengan 

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu 

periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham perusahaan yang beredar pada 

kurun waktu yang sama. Semakin kecil nilai TVA mengindikasikan likuiditas 

perdagangan saham perusahaan di bursa rendah. Perubahan volume perdagangan 

saham di pasar modal menunjukkan aktivitas perdagangan saham dan 

mencerminkan keputusan investasi para investor (Wismar’ein, 2004 dalam 

Lucyanda, 2011; 10). 

.  

 

 

  Sumber: Foster (1986) dalam Rohman (2005; 103) 

Keterangan:  

i : Nama perusahaan  

t : Waktu 

2.1.6 Pertumbuhan Penjualan 

Menurut Fabozzi (2000; 881) Pertumbuhan penjualan adalah :  

“Perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun. Pertumbuhan 

penjualan yang di atas rata – rata bagi suatu perusahaan umumnya 

didasarkan pada pertumbuhan yang cepat yang diharapkan dari industri 

dimana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan dapat mencapai tingkat 

pertumbuhan di atas rata – rata dengan jalan meningkatkan pangsa pasar 

daari permintaan industri keseluruhan.” 

TVAi,t = 
𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡

𝑁𝐸𝑇 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡
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Menurut Kesuma (2009; 41) Pertumbuhan penjualan adalah : 

“Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke 

tahun atau dari waktu ke waktu.”  

 

Higgins (2003; 115) menyatakan bahwa :  

“Growth comes from two sources; increasing volume and rising price. 

Because of all variabel cost, most current asset, and current liabilities 

have tendency directly with sales, so it is a good idea to see the growth 

rate based on the sales of the company.” 

 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

akan  membutuhkan lebih banyak investasi pada berbagai elemen aset, baik aset 

tetap  maupun aset lancar. Pihak manajemen perlu mempertimbangkan sumber 

pendanaan yang tepat bagi pembelanjaan aset tersebut. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban 

finansialnya seandainya perusahaan tersebut membelanjai asetnya dengan utang, 

begitu pula sebaliknya. Perhitungan tingkat pertumbuhan penjualan adalah dengan 

membandingkan antara penjualan akhir periode dengan penjualan yang dijadikan 

tahun dasar (penjualan akhir periode sebelumnya). Apabila persentase 

perbandingannya semakin besar, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

penjualan semakin baik atau lebih baik dari periode sebelumnya.Rumus untuk 

menghitung pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut : 

 

              Sumber : Van Horne dan Wachowicz (2005; 285)  

 

g = 
𝑆1−𝑆0

𝑆0
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Keterangan :   

g : Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan)  

S1 : Total Current Sales (jumlah penjualan selama periode berjalan)  

S0 : Total Sales for Last Period (jumlah penjualan periode dasar) 

2.1.7 Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2003; 88) Harga saham adalah: 

”Harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang 

ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa” 

 

Menurut Kesuma (2009:40), Harga saham adalah :  

Nilai nominal penutupan (closing price) dari penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang 

berlaku secara reguler di pasar modal di Indonesia. 

 

Menurut Brigham dan Houston dialih bahasakan oleh Dewi Fitriasari 

(2010; 7) Harga saham adalah:  

“Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi 

kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga 

saham perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung 

pada arus kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor “rata 

– rata” jika investor membeli saham.”  

 

Brigham dan Houston dialih bahasakan oleh Dewi Fitriasari (2010; 9) juga 

menyatakan:  

“…harga saham berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan 

kondisi dan informasi baru yang diperoleh investor tentang prospek 

perusahaan. Para manajer harus memperkirakan kemungkinan munculnya 

dampak proyek terhadap profitabilitas dan harga saham. Pemegang saham 

harus bisa meramalkan berhasil atau tidaknya perusahaan nanti, dan harga 

saham saat ini mencerminkan penilaian investor terhadap keberhasilan 

perusahaan di masa depan.” 
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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. 

Harga saham ada beberapa macam, menurut Sawidji Widoatmojo         

(2005; 91) harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:  

1. Harga Nominal.  

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan.  

2. Harga Perdana.  

Harga perdana adalah harga yang didapatkan pada waktu harga saham 

tersebut dicatat di bursa efek.  

3. Harga Pasar.  

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang 

lain. Jika pasar sudah tutup maka harga pasar adalah harga penutupannya (closing 

price). 

2.1.8 Analisis Harga Saham 

Pada dasarnya terdapat kegiatan investasi yang mengacu pada masa depan 

dalam memperhitungkan return on equity, yakni modal yang diinvestasikan di 

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

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

1.      Pendekatan Fundamental  

Seorang investor harus berhati – hati dalam berinvestasi, agar dana yang 

ditanamkannya menghasilkan keuntungan yang sesuai. Selain itu, investasi dalam 

saham juga memiliki risiko, sehingga investor harus pandai dalam melakukan 

analisis sebelum berinvestasi supaya risiko dapat diminimalisir. Salah satu teknik 

analisis investasi yang digunakan dalam berinvestasi adalah teknik analisis 

fundamental. 

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.  

Suad Husnan (2003; 305) berpendapat :  

“Karena banyak faktor yang mempengaruhi harga saham, maka untuk 

melakukan analisis fundamental diperlukan beberapa tahapan analisis. 

Tahapan yang dilakukan dimulai dengan analisis dari: (1) kondisi makro 

ekonomi atau kondisi pasar, (2) diikuti dengan analisis industri, dan (3) 

akhirnya analisis kondisi spesifik perusahaan.”  
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Suad Husnan (2003; 305) menjelaskan ketiga tahapan tersebut, yaitu 

sebagai berikut.  

1. Analisis Ekonomi/Pasar  

Analisis ini menyangkut penilaian umum perekonomian dan pengaruh 

potensialnya terhadap hasil sekuritas. Foster (1986) dalam menunjukkan bahwa 

faktor ekonomi mampu menjelaskan sekitar 17% perubahan laba perusahaan. 

2. Analisis Industri  

Analisis industri akan memberikan pemahaman tentang sifat dan operasi 

dari suatu industri yang dapat digunakan untuk memperkirakan prospek 

pertumbuhan industri perusahaan – perusahaan di dalamnya serta prestasi saham – 

sahamnya. Industri dianalisis lewat penelaahan berbagai data yang menyangkut 

tentang penjualan, laba, dividen, struktur modal, jenis produk yang dihasilkan, 

regulasi, inovasi dan sebagainya. Analisis tersebut memerlukan pengalaman yang 

cukup banyak dan biasanya dilakukan oleh analis industri yang bekerja di 

perusahaan – perusahaan sekuritas dan pemodal – pemodal institusional.  

3. Analisis Perusahaan  

Analisis ini menyangkut penilaian keadaan keuangan perusahaan. Analisis 

laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis 

perusahaan. Analis mungkin saja melakukan analisis langsung terhadap faktor – 

faktor yang dipandang akan mempengaruhi harga saham. Cara semacam ini pada 

dasarnya merupakan penerapan teknik analisis fundamental. Contoh variabel – 

variabel yang dipandang akan mempengaruhi harga saham, di antaranya 
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pertumbuhan penjualan, nilai penjualan, penghasilan di luar operasi (kalau ada), 

Net Profit Margin, dan Price Earning Ratio.  

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 

tidak memperhitungkan risiko dan pertumbuhan laba sebagai barometer dari 

permintaan  dan penawaran. 

Suad Husnan (2003; 337) berpendapat :  

“Analisis teknikal dapat dilakukan untuk saham – saham individual 

ataupun untuk kondisi pasar secara keseluruhan. Informasi tentang harga 

dan volume perdagangan merupakan alat utama untuk analisis. Analisis 

teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan 

membeli atau menjual saham.”  

 

Beberapa indikator teknis yang sering digunakan adalah sebagi berikut:  

1. Moving Average  

Moving average dihitung berdasarkan atas sejumlah hari tertentu. 

Pedoman yang dipergunakan adalah bahwa apabila harga saham “asli” berbeda di 

bawah harga moving average, harga tersebut kemudian naik memotong harga 

moving average dengan volume perdagangan cukup tinggi, maka saham tersebut 

merupakan kandidat untuk dibeli. Sebaliknya apabila harga – harga saham di atas 

moving average, dan harga saham tersebut turun memotong moving average, 

analisis sebenarnya melakukan timming kapan suatu saham sebaiknya dibeli dan 

kapan sebaiknya dijual.  
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2. New highs and lows  

Suatu bursa mungkin melaporkan saham – saham yang mencapai harga 

tertinggi (atau terendah) selama 52 minggu terakhir. Para analis teknikal 

menyimpulkan bahwa pasar akan bullish (artinya harga – harga akan naik) apabila 

sejumlah besar saham mencapai harga tertinggi selama 52 minggu terakhir. 

Sebaliknya, para analis teknikal akan khawatir kalau indeks pasar meningkat 

tetapi tidak banyak saham yang mencapai harga tertinggi selama beberapa minggu 

terakhir.  

3. Volume perdagangan  

Volume perdagangan merupakan bagian yang diterima dalam analisis 

teknikal. Kegiatan perdagangan dalam volume yang sangat tinggi di suatu bursa 

akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik (bullish). Peningkatan volume 

perdagangan dibarengi dengan peningkatan harga merupakan gejala yang makin 

kuat akan kondisi yang bullish.  

4. Short-interest ratio  

Rasio ini menunjukkan berapa hari perdagangan yang diperlukan agar 

short selling tersebut dapat diselesaikan.  
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2.1.9 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian yang sesuai dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya 

oleh beberapa peneliti. Berikut ini adalah matriks penelitian – penelitian 

terdahulu.  

 

TABEL 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

No.  Peneliti (Tahun)  Judul Penelitian  Hasil  

1.  Putu Ryan 

Damayanti, 

Anantawikrama 

Tungga Atmadja, 

I Made Pradana 

Adiputra 

Pengaruh Dividen per 

Share dan Earning 

per Share terhadap 

harga saham 

Variabel Dividen per Share 

dan Earning per Share 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

2.  Dwi Murtiningsih Pengaruh Return on 

Aset, Return on 

Equity, Net Profit 

Margin, Earning per 

Share dan Debt to 

Equity Ratio 

Terhadap Harga 

Saham 

Return on Aset dan Return on 

Equity dan Debt to Equity 

Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham, sedangkan Net Profit 

Margin dan Earning per 

share berpengaruh signifikan. 

3.  Muh. Natsir 

(2007)  

Pengaruh Earning 

per Share, Dividend 

per Share, dan Stock 

Split terhadap 

Perubahan Harga 

Saham  

Variabel Dividend per Share 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap perubahan harga 

saham.  

4.  Ali Kesuma. 

(2009) 

Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi 

Struktur Modal Serta 

Pengaruhnya 

Terhadap Harga 

Saham  

 

Pertumbuhan penjualan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham  

5.  Astri Wulan Dini 

dan Iin Indarti 

(2012)  

Pengaruh Net Profit 

Margin (NPM), 

Return on Assets 

(ROA), dan Return 

on Equity (ROE) 

terhadap Harga 

Saham  

Secara simultan ketiga 

variabel berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham, sedangkan secara 

parsial hanya ROE yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham.  

6.  Deden Mulyana 

(2011)  

Analisis Likuiditas 

Saham serta 

Likuiditas saham memiliki 

pengaruh yang signifikan 
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Pengaruhnya 

terhadap Harga 

Saham  

terhadap harga saham.  

7.  Bram Hadianto 

dan Rony 

Setiawan (2007)  

Pengaruh Volume 

Perdagangan, EPS, 

dan PER terhadap 

Harga Saham  

Volume perdagangan 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap harga 

saham.  

8.  Rowland Bismark 

F. Pasaribu (2008)  

Pengaruh Variabel 

Fundamental 

terhadap Harga 

Saham  

Variabel pertumbuhan 

penjualan berpengaruh 

signifkan terhadap harga 

saham.  

9 Putu Laksmi 

Savitri Devi dan 

Ida Bagus Badjra 

Pengaruh Return on 

Equity, Net Profit 

Margin, Leverage 

dan Nilai Pasar 

Terhadap Harga 

Saham 

Return on Aset, Debt to 

Equity Ratio dan PER 

berpengaruh signifikan 

terhafap harga saham, 

sedangkan Net Profit Margin 

tidak berpengaruh Signifikan 

10.  Jeany Clarensia, 

Sri Rahayu, dan 

Nur Azizah (2012)  

Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Penjualan, dan 

Kebijakan Dividen 

terhadap Harga 

Saham  

Variabel bebas secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham, secara parsial hanya 

variabel pertumbuhan 

penjualan yang tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham.  

11.  Tita Deitiana 

(2011)  

Pengaruh Rasio 

Keuangan, 

Pertumbuhan 

Penjualan, dan 

Dividen terhadap 

Harga Saham  

Variabel pertumbuhan 

penjualan tidak berpengaruh 

terhadap harga saham.  

12.  Eka Restu 

Yuliawati (2013)  

Pengaruh Dividend 

per Share (DPS), 

Return on Equity 

(ROE), Net Profit 

Margin (NPM), 

Likuiditas Saham, 

dan Pertumbuhan 

Penjualan terhadap 

Harga Saham.  

Secara parsial, hanya variabel 

ROE dan Likuiditas Saham 

yang memiliki pengaruh 

terhadap harga saham  
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2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Hubungan Dividend per Share dengan Harga Saham  

Harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel, di antaranya 

adalah Dividen per share. Dividen per share (DPS) adalah perbandingan antara 

dividen yang akan dibayarkan perusahaan dengan jumlah lembar saham (Maryati, 

2012; 4).  

Ross, Westerfield, dan Jaffe (2002; 460) mengatakan bahwa : 

“Clearly, investor prefer higher dividend to lower dividend at any single 

date if the dividend level is held constant every other date. In other word, 

if the dividend per share for each other date is held constant, the stock 

price will rise.” 

Yang artinya bahwa investor lebih menyukai dividen yang tinggi daripada dividen 

yang rendah jika dividen selalu stabil setiap saat. Jika dividen per lembar saham 

stabil maka harga saham akan naik 

Menurut Brigham dan Houston (2006; 76) dalam hipotesis kandungan 

informasi atau pensinyalan (information signaling content), dividen yang 

dibagikan dapat memberikan efek terhadap harga saham perusahaan karena dalam 

pengumuman pembagian dividen mengandung informasi yang penting bagi 

investor sebagai sinyal dari perusahaan mengenai prospek perusahaan di masa 

depan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Deny (2008) menyatakan bahwa dividend 

per share (DPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hal 

tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Herlina (2008) dan Putu 
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Ryan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa variabel dividend per share 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham.  

2.2.2 Hubungan Return on Equity dengan Harga Saham  

Menurut Bambang Riyanto (2001; 44) Return On Equity adalah 

perbandingan antara jumlah profit yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di 

satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain 

pihak. Atau dapat dikatakan bahwa rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan 

suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan.  

Brigham dan Houston (2010; 133) berpendapat:  

“Rasio yang paling penting adalah Return on Equity (ROE), pemegang 

saham pastinya ingin mendapatkan tingkat pengembalian modal yang 

tinggi atas modal yang mereka investasikan dan ROE menunjukkan 

tingkat pengembalian yang mereka peroleh. Semakin tinggi Return on 

Equity maka makin tinggi pula nilai perusahaan di mata investor dan calon 

investor dan mengakibatkan naiknya harga saham.” 

 

Menurut Walsh (2004; 56) :  “ROE bisa dikatakan sebagai rasio yang 

paling penting dalam keuangan perusahaan. ROE mengukur pengembalian 

absolut yang akan diberikan perusahaan kepada para pemegang saham. Suatu 

angka ROE yang bagus akan membawa keberhasilan bagi perusahaan yang 

mengakibatkan tingginya harga saham dan membuat perusahaan dapat dengan 

mudah menarik dana. Hal itu juga akan memungkinkan perusahaan untuk 

berkembang, menciptakan kondisi pasar yang sesuai, dan pada gilirannya akan 

memberikan laba yang lebih besar, dan seterusnya. Semua hal tersebut dapat 
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menciptakan nilai yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan atas kekayaan 

para pemiliknya.”  

Penelitian yang dilakukan oleh Deny (2008) menunjukkan bahwa ROE 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Penelitian tersebut juga 

didukung oleh penelitian Mela Chyntia Saputri (2012) serta Gunawan dan 

Wijianty (2013) yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham.  

2.2.3 Hubungan Net Profit Margin dengan Harga Saham  

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006) “Net Profit Margin adalah 

perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini sangat penting bagi 

manajer operasi karena mencerminkan strategi penetapan harga penjualan yang 

diterapkan perusahaan dan kemampuannya untuk mengendalikan beban usaha.” 

Putu Laksmi Savitri Devi mengatakan : “Net Profit Margin merupakan 

perbandingan antara laba bersih dengan penjualan perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola penjualannya dalam 

mencapai laba. Semakin tinggi nilai NPM semakin efisien perusahaan tersebut 

mendapatkan laba dari penjualan. Hal itu juga menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu menekan biaya – biaya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, NPM yang 

semakin menurun menunjukkan ketidakmampuan perusahaan memperoleh laba 

atas penjualan dan mengelola biaya – biaya atas kegiatan operasionalnya, 

sehingga menyebabkan investor tidak tertarik untuk berinvestasi pada 

perusahaan.” 



37 
 
 

 
 
 

Beberapa penelitian terkait pengaruh net profit margin (NPM) terhadap 

harga saham juga telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi 

Murtiningsih (2011) menunjukkan bahwa NPM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Tetapi, penelitian lain yang dilakukan oleh Dini 

dan Indarti (2012) menunjukkan hasil yang berbeda. Variabel NPM secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, tetapi pengujian secara 

simultan variabel NPM disertai dengan return on assets dan return on equity 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

2.2.4 Hubungan Likuiditas Saham dengan Harga Saham  

Menurut Deden Mulyana (2008; 110) Likuiditas saham adalah : “Ukuran 

jumlah transaksi suatu saham di pasar modal dalam suatu periode tertentu. Jadi 

semakin likuid saham maka frekuensi transaksi saham semakin tinggi ” 

Secara umum likuiditas saham ditentukan oleh frekuensi saham yang 

bersangkutan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap volume dan nilai 

transaksinya. Semakin likuid suatu saham, tentunya harus ditunjukkan oleh 

semakin banyaknya volume transaksi, demikian pula dengan nilai transaksinya. 

Semakin likuid suatu saham haruslah ditunjukkan oleh besarnya nilai transaksi 

karena saham yang likuid akan disukai investor yang menyebabkan banyaknya 

permintaan yang pada gilirannya akan meningkatkan harga saham. 

Likuiditas saham dapat diukur dengan volume perdagangan saham 

(Trading Volume Activity––TVA). TVA merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu informasi melalui parameter 

pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di pasar modal (Deden Mulyana, 
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2011; 78). Perhitungan TVA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 

perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan 

keseluruhan jumlah saham perusahaan yang beredar pada kurun waktu yang sama.  

Volume perdagangan saham merupakan hal yang penting bagi seorang 

investor karena mempengaruhi harga saham perusahaan, karena bagi investor 

volume perdagangan saham menggambarkan kondisi efek yang diperjualbelikan 

di pasar modal yang mampu berdampak pada harga saham (Wahyu dan 

Wijayanto, 2005). Investor yang berorientasi pada capital gain (keuntungan dari 

selisih harga jual kembali saham dengan harga belinya) akan menganggap saham 

sebagai investasi jangka pendek. Bagi investor jangka pendek yang berorientasi 

pada capital gain, informasi mengenai likuiditas suatu saham menjadi sangat 

penting, karena besar kecilnya keuntungan yang diperoleh sangat ditentukan oleh 

likuiditas saham yang dimilikinya. Semakin likuid saham perusahaan tertentu, 

akan semakin menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut, terutama investor jangka pendek yang berorientasi pada 

capital gain. Jika semakin banyak investor yang berminat, maka permintaan 

terhadap saham tersebut akan meningkat. Permintaan yang meningkat biasanya 

akan diikuti oleh peningkatan harga saham.  

Penelitian tentang pengaruh likuiditas saham terhadap harga saham juga 

telah dilakukan oleh Hadianto dan Setiawan (2007). Pada penelitiannya, likuiditas 

saham diukur dengan volume perdagangan sahamnya atau Trading Volume 

Activity (TVA). Hasilnya menunjukkan bahwa likuiditas saham (TVA) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut didukung pula oleh 
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penelitian Eka Restu Yuliawati (2013) yang menunjukkan bahwa volume 

perdagangan berpengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham.  

2.2.5 Hubungan Pertumbuhan Penjualan dengan Harga Saham  

Pertumbuhan penjualan (sales growth) merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan untuk mengetahui peningkatan atau pertumbuhan penjualan dari tahun 

ke tahun. Di dalam pertumbuhan penjualan tersebut mencakup pertumbuhan 

volume dan perkembangan harga jual suatu produk dan/atau jasa yang dihasilkan 

perusahaan. Menurut Suad Husnan (2003; 303) beberapa faktor fundamental 

seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, dan kebijakan dividen 

diperkirakan akan mempengaruhi harga saham.  

Menurut Fabozzi (2000; 881) pertumbuhan penjualan merupakan 

perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun. Pertumbuhan penjualan 

yang di atas rata – rata bagi suatu perusahaan umumnya didasarkan pada 

pertumbuhan yang cepat yang diharapkan dari industri dimana perusahaan itu 

beroperasi. Perusahaan dapat mencapai tingkat pertumbuhan di atas rata – rata 

dengan jalan meningkatkan pangsa pasar daari permintaan industri keseluruhan.  

Menurut Barton, et al. (1989) dalam Deitiana (2011: 59) : “Pertumbuhan 

penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan 

dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. 

Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing 

perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam mendanai 

kesempatan – kesempatan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan 
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tinggi, maka akan cenderung mencerminkan pendapatan meningkat sehingga 

pembayaran dividen cenderung meningkat.”  

Berdasarkan pendapat Barton, et al. (1989) dalam Deitiana (2011:59) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan cenderung 

mencerminkan pendapatan meningkat sehingga pembayaran dividen cenderung 

meningkat. Pembayaran dividen yang cenderung meningkat akan dapat menarik 

minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Jika semakin 

banyak investor yang berminat maka permintaan akan saham pun dapat 

meningkat. Permintaan saham yang meningkat akan diikuti oleh naiknya harga 

saham. 

Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham 

juga telah dilakukan oleh Pasaribu (2008), yang menunjukkan hasil bahwa 

pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Akan 

tetapi, menurut penelitian Deitiana (2011) dan Mawardi (2009) menunjukkan 

hasil yang bertolakbelakang dengan penelitian Pasaribu (2008), yaitu bahwa 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Adapula penelitian yang dilakukan oleh Clarensia, et al. (2012) yang 

menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, tetapi pengujian secara simultan variabel 

pertumbuhan penjualan disertai dengan variabel rasio likuiditas, profitabilitas, dan 

kebijakan dividen menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah :  

Hipotesis 1  : Terdapat pengaruh dari dividend per share terhadap harga saham.  

Hipotesis 2  : Terdapat pengaruh dari return on equity terhadap harga saham.  

Hipotesis 3    : Terdapat pengaruh dari net profit margin terhadap harga saham.  

Hipotesis 4  : Terdapat pengaruh dari likuiditas saham terhadap harga saham.  

Hipotesis 5  : Terdapat pengaruh dari pertumbuhan penjualan terhadap harga 

saham.  

Hipotesis 6  : Terdapat pengaruh dari dividend per share, return on equity, net   

profit margin, likuiditas saham, dan pertumbuhan penjualan 

terhadap harga saham. 


