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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Dewasa ini manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. 

Seiring dengan perkembangannya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, 

membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan dan 

mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu 

menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta 

pendistribusian keuntungan (pembagian dividen) dalam rangka meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi operasional perusahaan 

yang sangat penting disamping fungsi operasional lainnya seperti manajemen 

pemasaran, manajemen operasi dan lain sebagainya. Manajemen keuangan 

membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik 

oleh individu, perusahaan maupun pemerintah.  

Keuangan diperlukan oleh setiap perusahaan untuk memperlancar kegiatan 

operasinya. Menurut Gitman (2009:53) dalam bukunya Fundamental Of 

Investing pengertian manajemen keuangan adalah : 

”Management finance is concerned with the duties of the financial 

manager in the business firm. Financial managers actively manage the 

financial affairs of any type of business-financial and non financial, 

private and public, large and small, profit-seeking and not-for-profit. 

They perform such varied financial tasks as planning, extending credit 

to costumers, evaluating poposed large expenditures, and raising money 

to fund the firm’s operation.” 

 

Sama halnya menurut Horne dan Wachowicz (2012:2) yang 

diterjemahkan oleh Mubarakah dalam bukunya Financial Management, 

manajemen keuangan adalah : 

“Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan 

dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.  
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Sedangkan menurut Husnan (2008:4) dalam bukunya Dasar-Dasar 

Manajemen Keuangan bahwa manajemen keuangan adalah: 

“Manajemen Keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis 

dan pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu organisasi” 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian 

manajemen keuangan yaitu usaha-usaha pengelolaan secara optimal dana-dana 

yang akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan, kemudian menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut baik 

dana dalam perusahaan maupun dana diluar dari perusahaan kedalam berbagai 

bentuk investasi. 

 

2.1.2 Fungsi  Manajemen  Keuangan 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2002:2) dalam bukunya Financial 

Management mengemukakan fungsi manajemen keuangan adalah sebagai 

berikut: 

"The decision function of financial management can be broken down 

into three major areas: the investment, financing and asset management 

decisions.” 

Menurut Bambang Riyanto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan 

Perusahaan (2001:6) seorang manajer keuangan harus mengetahui tiga tugas 

utama, yaitu : 

1. Menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik yang berasal dari 

perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan atau bentuk 

investasi yang bagaimana yang baik bagi perusahaan. 

2. Menyangkut tentang pengambilan keputusan pembelanjaan atau 

pembiayaan investasi. Hal ini menyangkut tentang memperoleh dana 

investasi yang efisien, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan 

dan penggunaan modal dari dalam atau luar. 
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3. Menyangkut tentang kebijakan dividen. Pada prinsipnya kebijakan dividen 

menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh harus 

dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan guna pembiayaan 

investasi di masa yang akan datang. 

Manajemen Keuangan memiliki kesempatan kerja yang terluas karena 

setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani 

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 

Untuk dapat 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 memaksimumkan nilai 

perusahaan (Husnan, 2008;6). 

Menurut Ross et. al. (2009:78) dalam bukunya Modern Financial 

Management tujuan manajemen keuangan adalah sebagai berikut: 

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

 share of existing stock”. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang 

dilakukan oleh manajer keuangan adalah merencanakan, memperoleh, dan 

menggunakan dana guna memaksimalkan nilai perusahaan. 

 

2.1.4 Prinsip Manajemen Keuangan 

Prinsip manajemen keuangan perusahaan menuntut agar baik dalam 

memperoleh maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada 
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perkembangan efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian manajemen keuangan 

tidak lain adalah menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian 

yang baik dalam menggunakan maupun dalam pemenuhan kebutuhan dana. 

 

2.1.5 Analisis Fundamental 

Analisis fundamental umunya dilakukan dengan melakukan analisa 

perusahaan, analisa ekonomi dan kondisi pasar serta analisa industri.   

Menurut Sulistiawan dan Liliana (2007: 8) dalam bukunya Analisis 

Teknikal Modern pada Perdagangan Sekuritas bahwa Analisis Fundamental 

adalah: 

”Analisis Fundamental mencoba memperkirakan harga saham 

dimasa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa yang akan 

datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut 

sehingga diperoleh taksiran harga saham.” 

 

Sama halnya menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:149) dalam 

bukunya Pasar Modal Di Indonesia,  

”salah satu cara untuk melakukan penilaian saham dengan 

mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan 

kondisi makro ekonomi dan kondisi industry suatu perusahaan 

hingga berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan” 

 Ada dua pendekatan yang biasa digunakan di dalam melakukan penilaian 

terhadap nilai intrinsik saham, yaitu : (Kamaruddin, 2004:81, Dasar-Dasar 

Manajemen Investasi dan Portofolio) 

1. Pendekatan nilai sekarang (present value) 

Pendekatan nilai sekarang atau disebut juga dengan kapitalisasi laba 

(capitalization of income method), melibatkan proses kapitalisasi nilai- 

nilai masa depan yang didiskontokan menjadi nilai sekarang.  Jika 

investor percaya bahwa nilai perusahaan bergantung pada prospek 

perusahaan di masa datang dan prospek ini merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan aliran kas masa depan, maka nilai 
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perusahaan dapat ditentukan dengan mendiskontokan nilai – nilai arus 

kas (cash flow) di masa depan menjadi nilai sekarang. 

2. Pendekatan Price Earnings Ratio (PER) 

Alternatif lain selain menggunakan arus kas atau dividen dalam 

menghitung nilai fundamental atau nilai intrinsik saham adalah dengan 

menggunakan nilai laba perusahaan (earnings).  Salah satu pendekatan 

yang popular adalah dengan menggunakan nilai pendapatan untuk 

memperkirakan nilai intrinsik adalah dengan pendekatan PER (Price 

Earnings Ratio), atau disebut juga dengan earnings multiplier. 

 

Analisis fundamental umumnya dilakukan dengan tahapan melakukan 

analisis ekonomi terlebih dahulu, diikuti dengan analisis industri dan akhirnya 

analisis perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Analisis fundamental 

didasarkan atas pemikiran bahwa kondisi perusahaan tidak hanya dipengaruhi 

faktor internal tetapi juga faktor-faktor eksternal (yaitu kondisi ekonomi dan 

industri). 

 

2.1.6   Analisis Teknikal 

 Menurut Gitman dan Joehnk (2005:371), pengertian analisis teknikal 

adalah sebagai berikut : 

“the study of the various forces at work in the market place and their 

effect on stock price.” 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:149), dalam bukunya 

Fundamental Of Investing bahwa Analisis teknikal adalah: 

”salah satu metode yang digunakan untuk penilaian saham, dimana 

dengan metode ini para analis melakukan evaluasi saham berbasis 

pada data-data statitsitk yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan 

saham, seperti harga saham dan volume transaksi” 

 

Sedangkan Kamaruddin (2004:79) mengatakan bahwa analisis teknikal 

menganggap bahwa saham adalah komoditas perdagangan yang pada gilirannya, 
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permintaan dan penawarannya merupakan manifestasi kondisi psikologis dari 

pemodal. 

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

a. Harga pasar ditentukan penawaran dan permintaan. 

b. Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik rasional 

maupun tidak. 

c. Harga saham bergerak dalam trend terus-menerus dan berlangsung cukup 

lama, meskipun ada fluktuasi kecil pasar. 

d. Perubahan trend disebabkan permintaan dan penawaran. 

e. Pergeseran permintaan dan penawaran, tidak menjadi masalah mengapa 

terjadi, dapat dideteksi lambat atau cepat melalui chart transaksi. 

f. Beberapa pola chart berulang dengan sendirinya. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Analisis Fundamental dan Teknikal 

Sumber :( Kamaruddin, 2004 :83) 

 

2.2 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan (financial statement) berbeda dengan pelaporan 

keuangan (financial reporting). Kieso et al (2007:2) dalam bukunya Akuntansi 

Intermediate menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan yang 

No Variabel Fundamental Teknikal 

1 Fokus Perhatian Harga (overvalued/undervalued) 
Timing 

(upward/downward) 

2 Horison investasi 
Jangka menengah & 

panjang 
Jangka pendek 

3 Informasi utama Perusahaan/emiten Psikologis investor 

4 Motif utama Dividen & pertumbuhan Capital gain 

5 Strategi utama Beli & simpan Berpindah 

6 Karakter investor Penabung& investasi Pedagang & institusional 
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menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter 

sedangkan pelaporan keuangan merupakan laporan yang juga mengungkapkan 

informasi keuangan tertentu yang tidak diungkapkan melalui laporan keuangan 

formal seperti surat presiden direktur atau skedul tambahan dan laporan tahunan 

korporasi, prakiraan manajemen dan pernyataan mengenai dampak atau 

lingkungan perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013:5) pengertian dan tujuan 

laporan keuangan yaitu :  

 “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang 

disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus 

kas, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian intregral dari laporan keuangan.” 

 

Laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan, karena adanya laporan keuangan dapat menunjukkan seberapa sehat 

perusahaan serta mengetahui besarnya laba/rugi perusahaan serta informasi 

penting lainnya. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) hal 

2 par.(06-07) menyebutkan bahwa : 

“Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya 

setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pemakai. 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 

laporan rugi/laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. 

 

Dengan demikian laporan keuangan merupakan proses pelaporan 

keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan yang disajikan dalam laporan arus kas, atau laporan arus dana. 
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2.2.2 Analisis Laporan Keuangan 

2.2.2.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan  

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Prastowo dan Rifka (2010: 

55) dalam buku Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi yaitu  

“Merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke 

dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap 

masing-masing komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman 

menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri” 

 

Menurut Harahap (2008:190) dalam buku Analisis Kritis atas Laporan 

Keuangan pengertian analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut, : 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi 

yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan 

atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik 

antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting 

dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

laporan keuangan merupakan porses untuk mempelajari data-data keuangan agar 

dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi 

dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data 

keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, 

sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

 

2.2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan  

Adapun tujuan analisis laporan keuangan tersebut menurut Pratowo dan 

Rifka (2010:53) adalah  

“Untuk mengurangi ketergantungan para pengambil keputusan pada 

dugaan murni, terkaan dan intuisi, mengurangi dan mempersempit 

lingkup ketidakpastian yang tidak bisa dielakkan pada setiap proses 

pengambilan keputusan”.  

 

Secara lengkap menurut Harahap (2008:195), kegunaan analisis laporan 

keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:  
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1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang 

terdapat dari laporan keuangan biasa.  

2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (explicit) dari 

suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan (implicit).  

3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.  

4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya 

dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern. 

laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari 

luar perusahaan.  

5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan modal-

model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, 

peningkatan (rating).  

6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. 

Dengan perkataan lain yang dimaksudkan dari suatu laporan keuangan 

merupakan tujuan analisis laporan keuangan juga antara lain:  

a. Dapat menilai prestasi perusahaan  

b. Dapat memproyeksi laporan perusahaan  

c. Dapat menilai kondisi keuangan masa lalu dan masa sekarang dari aspek 

waktu tertentu:  

1) Posisi keuangan (Asset, Neraca, dan Modal)  

2) Hasil Usaha Perusahaan (Hasil atau Biaya)  

3) Likuiditas  

4) Solvabilitas  

5) Aktivitas  

6) Rentabilitas atau Profitabilitas  

7) Indikator Pasar Modal  

d. Menilai perkembangan dari waktu ke waktu  

e. Menilai komposisi struktur keuangan, arus dana  

7. Dapat menentukan peringkat (rating) perusahaan menurut kriteria tertentu 

yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.  
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8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan 

periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.  

9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan, baik 

posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.  

10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa 

yang akan datang.  

 

2.2.2.3 Teknik Analisis Laporan Keuangan  

Metode dan teknik analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk 

menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, 

sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut 

bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk perusahaan 

tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan 

keuangan perusahaan lainnya.  

Wild, Subramanyam dan Robert (2005:30) dalam bukunya Analisis 

Laporan Keuangan menyatakan bahwa ada lima teknik untuk analisis laporan 

keuangan, yakni:  

1. Analisis Laporan Keuangan Komparatif  

2. Analisis Laporan Keuangan Common size  

3. Analisis Rasio  

4. Analisis Arus Kas  

5. Penilaian  

 

Kelima teknik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Analisis laporan keuangan komparatif yang lebih dikenal dengan metode 

analisis horizontal, yaitu dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan 

untuk dua periode atau lebih. Ada dua teknik analisis yang biasa digunakan 

yaitu analisis perubahan dari tahun ke tahun dan analisis trend angka index.  

2. Analisis laporan keuangan common size yang lebih dikenal dengan metode 

analisis vertikal, yaitu dengan menganalisis laporan keuangan untuk satu 
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periode dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. 

Untuk analisis laba rugi, penjualan biasanya ditetapkan 100% sedangkan 

untuk analisis secara total aktiva ditetapkan 100%.  

3. Analisis rasio yaitu menggunakan data perusahaan untuk menghitung rasio-

rasio yang mencerminkan kondisi perusahaan terkini. Analisis rasio 

melibatkan dua jenis perbandingan yaitu: internal (membandingkan rasio saat 

ini, masa lalu dan masa yang akan datang) dan eksternal (melibatkan 

perbandingan rasio perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri dengan 

titik waktu yang sama).  

4. Analisis arus kas merupakan analisis terhadap laporan arus kas perusahaan. 

Analisis arus kas mencerminkan sumber penerimaan dan tujuan pengeluaran 

kas perusahaan. Analisis arus penerimaan dan pengeluaran kas ini akan 

dilakukan terhadap tiga aktivitas yang ada dalam laporan arus kas yaitu 

aktivitas operasi, pendanaan dan investasi.  

5. Penilaian merupakan penilaian atas laporan keuangan yang dibuat oleh 

perusahaan. Jenis analisis ini jarang digunakan namun analisis ini dapat 

menambah informasi bagi pengguna dan pembaca laporan keuangan 

perusahaan.  

 

2.2.2.3.1  Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan  

Munawir, (2010:5) dalam buku Analisis Laporan Keuangan 

menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) metode dan teknik analisis yang digunakan 

oleh penganalisis laporan keuangan, yaitu : 

1. Analisis horizontal, yaitu analisis dengan mengadakan perbandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga 

akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula 

metode analisis dinamis. 

2. Analisis Vertikal, yaitu laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi 

satu periode saja, dengan membandingkan antar pos lainnya dalam laporan 

keuangan. Analisis vertikal ini disebut pula dengan analisis statis, karena 
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kesimpulan yang diperoleh hanya untuk satu periode tersebut tanpa 

mengetahui perkembangannya. 

 

2.3 Earning Per Share (EPS) 

2.3.1 Pengertian Earning Per Share (EPS) 

Rasio ini sangat umum digunakan oleh investor karena rasio ini 

merefleksikan kemungkinan pendapatan yang bisa diperoleh pemegang saham, 

karena pemegang saham berarti pemilik perusahaan. 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2008: 76) dalam buku Dasar-Dasar 

Manajemen Keuangan : 

 “Rasio ini membandingkan antara harga saham (yang diperoleh dari 

pasar modal) dan laba per lembar saham yang diperoleh pemilik 

perusahaan (disajikan dalam laporan keuangan).” 

 

Sedangkan pengertian Earning per share Menurut Darmadji dan 

Fakhrudin (2012:154) dalam buku Pasar Modal Di Indonesia:  

“rasio yang menunjukkan bagian laba untuk setiap saham. EPS 

menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada 

setiap lembar saham. Makin tinggi nilai EPS tentu saja 

menggembirakan pemegang saham karena makin besar laba yang 

disediakan untuk pemegang saham dan kemungkinan peningkatan 

jumlah dividen yang diterima pemegang saham.”  

 

 

2.3.2 Perhitungan Earning per share (EPS) 

EPS adalah perbandingan antara laba yang tersedia bagi pemegang saham 

biasa (laba setelah pajak dikurangi deviden saham preferen) dengan rata-rata 

tertimbang jumlah saham yang beredar  selama periode perhitungan yang 

dilakukan. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012 :154) EPS dihitung dengan rumus 

berikut: 
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Rasio ini mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan. Tingkat EPS yang 

tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dan memberikan  pendapatan kepada pemegang sahamnya semakin tinggi. 

 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi EPS 

Menurut jurnal karya Juwarin Pancawati, Bambang Agus Pramuka, 

Jaryono dengan judul : Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Earning per share 

(EPS) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta 

(Perbandingan Sebelum dan Selama Krisis). Menyimpulkan bahwa EPS 

dipengaruhi beberapa faktor: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel net sales, debt to 

equity ratio, current ratio, inventory turn over, total assets turn over, net 

profit margin dan book value growth terhadap EPS sebelum krisis moneter. 

Secara parsial variabel yang berpengaruh secara signifikan pada periode 

sebelum krisis adalah net sales, total assets turn over, net profit margin dan 

book value growth. Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima.  

2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel net sales, debt to 

equity ratio, current ratio, inventory turn over, total assets turn over, net 

profit margin dan book value growth terhadap EPS pada masa krisis moneter. 

Secara parsial variabel yang berpengaruh secara signifikan pada periode 

selama krisis adalah debt to equity ratio, net profit margin dan book value 

growth. Dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima.  

3. Berdasarkan uji perbedaan nilai EPS (earning per share) dan variabel yang 

mempengaruhinya secara simultan pada dua periode yang berbeda, 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan Kekuatan 

prediksi variabel net sales, current ratio, inventory turn over, total assets turn 

over, net profit margin dan book value growth, terhadap EPS (earning per 

beredar sahamjumlah 

bersih  laba
EPS  
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share) sebelum krisis moneter dan masa krisis tidak berbeda. Hal ini 

menunjukkan EPS (earning per share) suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

variabel-variabel dasar yang sama, yaitu; kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan kemampuan memenuhi kewajibannya baik pada 

periode sebelum krisis maupun pada periode selama krisis. Dengan demikian 

hipotesis ketiga tidak diterima.  

 

2.4 Arus Kas Operasi atau Cash Flow Operation (CFO) 

2.4.1 Laporan Aliran Kas 

Menurut Harahap (2008:87), laporan aliran kas atau Cash Flow suatu 

laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan 

pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan 

mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional,pembiayaan dan infestasi. 

Aliran kas perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ; 

1. Aliran kas dari aktivitas operasi, aliran kas yang berhubungan langsung 

dengan produksi dan penjualan dari produk maupun jasa perusahaan. 

Misalnya : pembayaran penerimaan kas dari pengembalian pajak, 

penerimaan kas dari penagihan piutang, penerimaan tunai dari penjualan 

barang dan jasa, pembayaran biaya operasi (termasuk operasi dan biaya 

bunga), pembayaran hutang atas pembelian bahan baku secara kredit, 

pembayaran kewajiban jtuh tempo yang harus dibayar, dan pembayaran 

biaya-biaya eksploitasi. 

2. Aliran kas dari aktivitas investasi, berhubungan dengan pembelian dan 

penjualan aktiva tetap maupun investasi pada bisnis lain dimana pembelian 

mengakibatkan kas keluar dan transaksi penjualan mengahsilkan aliran kas 

masuk. Contoh : pembayaran kas atas pembelian aktiva tetap, penerimaan 

kas atas penjualan aktiva tetap, penegeluaran kas untuk melakukan 

investasi pada bisnis lainnya, dan penerimaan kas karena adanya divestasi 

atas investasi yang ada. 

3. Aliran kas dari aktivitas pendanaan, dihasilkan dari pinjaman dan ekuitas. 

Contoh : penerimaan kas atas hutang jangka pendek (wesel bayar) atau 
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hutang jangka panjang, pembayaran hutang jangka pendek (wesel bayar) 

atau hutang jangka panjang, penerimaan kas atas penjualan saham, 

pengeluaran kas atas pembelian kembali saham, dan pengeluaran kas atas 

pembayaran dividen tunai. 

2.4.2 Pengertian Cash Flow Operation (CFO) 

Arus kas dari aktifitas operasi atau Cash Flow Operations merupakan 

bagian dari Laporan Arus Kas.  

Menurut Ikhsan dan Teddy (2009:73), dalam buku Akuntansi untuk 

Manajer: 

Cash Flow Operations merupakan laporan arus kas itu sendiri 

merupakan laporan utama arus kas masuk dan arus kas keluar dari 

perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas menyediakan 

informasi yang berguna terkait kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas operasi, mempertahankan dan memperluas 

kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya dan 

membayar deviden 

 

Cash Flow Operation (CFO) atau arus kas operasi merupakan arus kas 

yang mencakup pengaruh atas kas dari transaksi yang masuk dalam penentuan 

laba bersih. Aktivitas operasi mempengaruhi laba rugi yang dilaporkan dengan 

dasar akrual. Sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. 

Arus masuk kas terbesar dari operasi yang berasal dari pengumpulan kas dari 

langganan. Arus kas yang kurang penting adalah penerimaan bunga atas pinjaman 

dan dividen atas investasi saham. Arus kas meliputi pembayaran terhadap 

pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga, dan pajak. 

Jumlah arus kas dasi aktivitas operasi merupakan indikator untuk 

mengetahui apakah dari aktivitas operasinya, perusahaan dapat menghasilkan 

dana yang cukup untuk melunasi pinjamannya, memelihara kemampuan operasi 

perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Cash Flow Operation (CFO) ini 

diukur dengan perubahannya. Angka CFO (Cash Flow Operation) yang rendah 

mungkin mengindikasikan bahwa sebuah perusahaan tidak mengelola modal 

kerjanya dengan baik. 
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2.4.3 Perhitungan Cash Flow Operation (CFO) 

Cash Flow Operation (CFO) adalah selisih bersih antara penerimaan dan 

pengeluaran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi selama satu 

tahun buku yang tercantum dalam laporan arus kas. (Gitman, 2006 :106) 

 

 

Dalam PSAK januari 2015 : 

Cash flow operation / activity cash flow : 

1. Cash in from costumer 

Cash in from royalty, fees.etc 

Cash out to vendor 

Cash out to employee 

Cash out to insurance, polis etc 

2. Increase/decrease cash : 

Current asset 

Current liabilities 

3. Payment taxes, interest, dividen. 

 

2.5 Saham 

2.5.1 Pengertian Saham 

Salah satu jenis investasi yang cukup menarik bagi masyarakat adalah 

investasi dalam bentuk saham. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan 

oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang biasa disebut 

emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah sebagai pemilik 

perusahaan tersebut. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, 

maka ia pun akan menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. 

Saham atau stock secara sederhana dapat diartikan sebagai surat tanda bukti 

atau tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan suatu perseroan terbatas.  

Dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham atau sering pula disebut share 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan.   

  Cash Flow Operation (CFO)= EBIT – Taxes + Depreciation 
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Definisi saham menurut Block,et al (2005:645) dalam buku Foundation of 

Financial Management adalah : 

”Common stock represents the ownership interest of the firm.  Common 

stockholders have the ultimate right to control the business” 

 

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhrudin (2008:6) : 

“Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas.” 

Sedangkan menurut Irham dan Yovi (2009:107) adalah sebagai berikut: 

a. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu 

perusahaan 

b. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan 

dan di ikuti dengan hak dan kewajibannya yang dijelaskan kepada 

setiap pemegangnya. 

c. Persediaan yang siap untuk dijual 

 

 Sedangkan pengertian saham preferen menurut Bodie, et all (2007:43) 

dalam buku Essential of Investments, adalah sebagai berikut : 

 ”non voting shares in a corporation usually paying a fixed stream of 

dividends.” 

  Kepemilikan saham preferen memiliki keistimewaan dalam hal 

didahulukan untuk pemberian dividen perusahaan dibandingkan dengan 

pemegang saham biasa, namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara. 

 

2.5.2 Jenis Nilai Saham 

Nilai yang berhubungan dengan saham dapat dilihat dalam empat konsep 

yang memberikan makna yang berbeda, menurut Darmadji dan Fakhrudi (2012 

:102) yaitu: 

1. Nilai nominal  
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Nilai nominal adalah nilai per lembar saham yang berkaitan dengan hukum 

dan merupakan modal per lembar yang harus ditahan perusahaan untuk 

proteksi kepada kreditur yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham.  

Untuk saham yang tidak mempunyai nilai nominal, dewan direksi umumnya 

menetapkan nilai sendiri (sorted value) per lembar, dan apabila tidak ada nilai 

yang ditetapkan maka yang dianggap sebagai modal adalah semua 

penerimaan bersih (proceeds) yang dianggap oleh emiten pada waktu 

mengeluarkan saham bersangkutan.  

2. Nilai buku  

Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net assets) per 

lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham.  Nilai buku per lembar 

saham (book value per share) tidak menunjukkan ukuran kinerja saham yang 

penting, tetapi nilai buku per lembar saham dapat mencerminkan berapa besar 

jaminan  yang akan diperoleh pemegang saham apabila perusahaan penerbit 

saham dilikuidasi.   

3. Nilai pasar  

Nilai pasar merupakan nilai yang terbentuk akibat mekanisme pasar, yakni 

akibat proses penawaran dan permintaan akan suatu saham tertentu di pasar 

yang dibentuk oleh pelaku – pelaku pasar itu sendiri.   

 

2.5.3 Harga Saham 

Pengertian harga saham menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:102) 

adalah:  

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

berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang begitu 

cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah 

dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung 

dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan 

penjual saham.” 

 

Sedangkan menurut Rusdin (2008:66) : 

“Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan penawaran 

atau kekuatan tawar menawar. Makin banyak orang yang ingin 

membeli, maka harga saham tersebut cenderung naik. Sebaliknya, 
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makin banyak orang yang ingin menjual saham, maka saham tersebut 

akan bergerak turun. 

 

Harga saham menurut kedua penjelasan diatas adalah akan relatif bergerak 

terhadap permintaan dan penawaran pasar dimana hal ini bisa di pengaruhi dari 

faktor para pemilik saham yang hendak memperjualbelikan sahamnya dan 

investor yang hendak menginvestasikan dananya di pasar modal. 

 

2.5.4 Return Saham 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

Return realisasi yang sudah terjadi atau Return ekspektasi yang belum terjadi 

tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. 

(Jogiyanto,2010:69, Teori Portofolio dan Analisis Investasi)  

 Return realisasi (realized Return) merupakan Return yang telah terjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return histori ini juga 

berguna sebagai dasar penentuan Return ekspektasi (expected Return) dan resiko 

di masa datang. Return ekspektasi (expected Return) adalah Return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan 

Return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, Return ekspektasi sifatnya belum 

terjadi. (Jogiyanto,2010:69) 

 

2.5.5 Pengukuran Return 

 Beberapa pengukuran Return realisasi yang banyak digunakan adalah 

Return total (total Return), relative Return (Return relative), kumulatif Return 

(Return cumulative) dan Return yang disesuaikan (adjusted Return). Sedangkan 

rata-rata dari Return dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika (arithmetic 

mean) atau rata-rata geometrik (geometric mean).  
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2.6 Pengaruh Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Return 

Saham 

Dasar utama orang melakukan investasi adalah mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan dalam investasi ini disebut sebagai Return. Secara lebih spesifik bila 

seseorang berinvestasi pada sebuah saham perusahaan, dia akan memperoleh 

deviden dalam setiap periodenya dan bila saham itu dijual maka investor ini akan 

memperoleh keuntungan atau kerugian sebagai akibat dari selisih harga pada saat 

membeli saham dengan harga pada saat saham tersebut dijual capital gains(loss) 

(Tandelilin, 2010, Portofolio dan Investasi teori dan aplikasi).  

Sesuatu yang wajar apabila seseorang investor menuntut tingkat 

keuntungan tertentu terhadap dana yang diinvestasikan. Konsep dasarnya adalah 

semakin tinggi Return yang diharapkan investor umumnya akan semakin tinggi 

juga resiko yang dihadapi investor (Tandelilin, 2010). Investor akan memilih 

saham yang memiliki tingkat resiko rendah dengan tingkat Return semaksimal 

mungkin. Kemampuan perusahaan satu dengan lainnya adalah berbeda. Perbedaan 

ini dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Informasi mengenai ukuran 

perusahaan dapat dijadikan pertanda bagi investor untuk memprediksi Return 

saham. Perusahaan besar dipandang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

operasinya sehingga pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang akan stabil, 

sedang perusahaan kecil memiliki dana yang sedikit untuk mendanai investasinya, 

sehingga dianggap tidak dapat menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam jangka 

panjang. Beberapa satuan yang dapat dijadikan proksi bagi kinerja perusahaan 

yaitu Earning Pershare, cash flow Operating, total assets, book value of equity, 

dan sales (Afrinaldi, 2003, Pengaruh Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan: Analisis EVA) 

 

2.6.1 Pengaruh Earning per share terhadap Return Saham 

Earning Pershare merupakan ukuran kemampuan menghasilkan 

keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Analisis EPS sering digunakan 

oleh para investor karena mencerminkan kemungkinan tingkat laba yang 
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diperoleh pemegang saham. EPS yang tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan 

akan memberikan peluang tingkat pengembalian atau pendapatan yang cukup 

besar bagi para investor. 

  Semakin besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya, maka hal ini akan mempengaruhi 

terhadap kenaikan harga saham tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila 

tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar 

saham bagi pemiliknya rendah, maka akan mempengaruhi terhadap penurunan 

harga saham. Penurunan yang stabil biasanya memperlihatkan stabilitas 

pertumbuhan EPS yang baik. 

 

  Menurut Sartono (2008:9) dalam buku Manajemen keuangan teori, dan 

aplikasi: 

 “Kemakmuran pemegang saham akan meningkat apabila harga 

saham yang dimilikinya meningkat. Sementara itu harga saham 

terbentuk di pasar modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti 

laba per lembar saham”. 

 

  Kemudian menurut Sundjaja (2007:60) dalam buku Manajemen. 

Keuangan I adalah: 

 “Mengetahui pendapatan per lembar saham (PPS) adalah penting, 

sebab (PPS) merupakan komponen penting dari hasil investasi 

perusahaan (aliran dana) yang mempengaruhi harga per lembar 

saham perusahaan”. 

 

  Hasil penelitian dari para investor mengakibatkan terjadinya permintaan 

dan penawaran saham tertentu dan sejalan dengan itu akan terjadi perubahan 

harga maupun jumlah saham yang diperdagangkan. Jika suatu perusahaan 

mempunyai masa depan yang dapat memberikan keuntungan bagi investor maka 

transaksi saham perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan dan tingkat harga 

akan mengikuti perkembangan kondisi perusahaan tersebut. 
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2.6.2 Pengaruh Cash Flow Operation terhadap Return Saham 

  Laporan arus kas juga dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja 

suatu perusahaan. Arus kas yang diteliti dalam penelitian ini adalah cash flow 

Operating yang merupakan alat ukur yang dapat menentukan apakah kegiatan 

operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 

melakukan investasi baru tampa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk 

menggunakan arus kas tersebut. CFO adalah jumlah kas yang diterima dari 

aktivitas operasi normal perusahaan (Kieso et al, 2010). Menurut PSAK 

(No.2/2004), jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan 

indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur 

tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam 

memprediksi arus kas operasi masa depan. 

CFO sebagai pengukur kinerja, arus kas operasi tidak mengalami distorsi 

dibandingkan dengan angka laba bersih. Hal ini terjadi karena sistem akrual yang 

menghasilkan angka laba tergantung pada akrual, alokasi dan penilaian yang 

semuanya melibatkan subyektivitas yang tinggi. Sehubungan dengan itu, para 

analis lebih suka mengaitkan arus kas operasi dengan laba bersih sebagai alat 

untuk memeriksa terhadap angka laba bersih tersebut (Chen dan Dodd, dalam 

Kasmir 2011). 

 

2.7 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dari 

berbagai bentuk investasi yang ada, salah satunya adalah investasi pada sekuritas. 
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Menurut Tendelilin (2010:3) yang dimaksud dengan investasi adalah sebagai 

berikut: 

''Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang''. 

Pada setiap jenis investasi selalu ada resiko yang harus dihadapi oleh 

investor. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan semakin tinggi 

pula tingkat resiko yang dihadapi oleh investor. Pada umumnya investor memiliki 

batasan-batasan sendiri didalam menentukan tingkat pengembalian serta 

resikonya, hal ini disebabkan karena setiap investor memiliki pertimbangan dan 

pemikiran yang berbeda-beda untuk setiap jenis investasi. 

Salah satu cara untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian yang 

diharapkan adalah dengan cara mengetahui sejauhmana kinerja dari perusahaan, 

dimana investor menanamkan investasinya. Serta menganalisa resiko terhadap 

instrumen investasi yang dimiliknya. pada umumnya ada dua jenis analisis yang 

biasa dilakukan oleh investor dalam berinvestasi di sektor finansial,  yaitu : 

1. Analisis fundamental, pendekatan fundamental berawal dari anggapan 

dasar bahwa investor adalah makhluk rasional yang didalam keputusan 

investasinya akan terlebih dahulu melakukan proses analisis terhadap 

variabel-variabel yang secara fundamental diperkirakan akan 

mempengaruhi harga suatu saham. Informasi yang dipakai dalam analisis 

ini adalah data laporan keuangan perusahaan,  prospektus persahaan serta 

informasi-informasi lain yang dianggap bisa mempengaruhi kinerja 

perusahaan.   

2. Analisis Teknikal, pendekatan ini memposisikan bahwa investor adalah 

makhluk irrasional. Bursa mencerminkan mass behavior akan 

menyebabkan investor bertindak mengikuti tindakan kelompoknya dan 

seakan-akan kehilangan tindakan rasionalitas individunya. Harga saham 

sebagai penawaran perdagangan akan dipengaruhi oleh permintaan dan 
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penawaran yang merupakan manifestasi dari kondisi psikologis investor 

tersebut. Pada umumnya, pendekatan ini menganalisis kembali data-data 

pasar masa lalu untuk mengestimasi harga instrumen investasi di masa 

yang akan datang. 

Analisis yang sering digunakan di Indonesia dari kedua analisis tersebut 

adalah jenis analisis fundamental, salah satu indikatornya adalah laporan 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan bisa memberikan informasi kepada 

investor mengenai kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat menarik para 

investor untuk berinvestasi.  

Pada dasarnya, pengukuran kinerja perusahaan bisa dikelompokkan dalam 

tiga kategori (Helfert,2000:402, Technique and Financial Analysis), yaitu:  

1) Earnings Measures, yang mendasarkan kinerja pada accounting profit. 

Termasuk dalam kategori ini adalah earnings per share (EPS), Return on 

investment (ROI), Return on net assets (RONA), Return on capital 

employed (ROCE) dan Return on equity (ROE). 

2) Cash Flow Measures, yang mendasarkan kinerja pada arus kas operasi 

(operating cash flow) atau Cash Flow Operation (CFO). Termasuk dalam 

kategori ini adalah free cash flow, cash flow Return on gross investment 

(ROGI), cash flow Return on investment (CFROI), total shareholder 

Return (TSR) dan total business Return (TBR). 

3) Value Measures, yang mendasarkan kinerja pada nilai (value based 

management). Termasuk dalam kategori ini adalah economic value added 

(EVA), market value added (MVA), cash value added (CVA) dan 

shareholder value (SHV). 

Tujuan corporate finance adalah memaksimumkan nilai perusahaan. 

Tujuan ini bisa menyimpan konflik potensial antara pemilik perusahaan dengan 

kreditur. Jika perusahaan menikmati laba yang besar, nilai pasar saham (dana 

pemilik) akan meningkat pesat, sementara nilai hutang perusahaan (dana kreditur) 

tidak terpengaruh. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian atau 

bahkan kebangkrutan, maka hak kreditur akan didahulukan sementara nilai saham 
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akan menurun drastis. Jadi dengan demikian nilai saham merupakan indeks yang 

tepat untuk mengukur efektivitas perusahaan, sehingga seringkali dikatakan 

memaksimumkan nilai perusahaan juga berarti memaksimumkan kekayaan 

pemegang saham. 

Saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian (Return) yang 

diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. Return bagi 

pemegang saham bisa berupa penerimaan dividen tunai ataupun adanya perubahan 

harga saham pada suatu periode (Ross,2002:286, Modern Financial 

Management). 

Untuk variabel EPS, penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2011) 

menyatakan bahwa EPS berpengaruh signifikan positif terhadap Return saham. 

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2006) yang 

menunjukkan bahwa EPS tidak berpengaruh signnifikan terhadap Return saham. 
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Gambar 2.2 

Bagan Kerangka pemikiran : 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Earning pershare (EPS), dan Cash Flow Operation (CFO), 

berpengaruh terhadap  Return saham sektor properti secara parsial 

2. Earning pershare (EPS), dan Cash Flow Operation (CFO) 

berpengaruh terhadap  Return saham sektor properti secara simultan 

 

2.8 Peneliti Terdahulu   

  Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk 

memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan, selain itu juga bertujuan untuk 

membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian dapat dilihat 

pada tabel : 

 

Tabel 2.2 

Penelitiaan  Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel Metode Hasil Penelitian 

1. Ita 

Trisnawati 

(2009) 

Pengaruh Economic 

Value Added, Arus Kas 

Operasi, Residual 

Income, Earnings, 

Operating Leverage dan 

Market Value Added 

Terhadap Return Saham 

Economic Value 

Added (EVA), 

Arus Kas Operasi, 

Residual Income, 

Earnings, 

Operating 

Leverage dan 

Market Value 

Added (MEVA) 

Desktiptif 

verifikatif 

Economic Value 

Added, Arus Kas 

Operasi, Residual 

Income, Earnings 

tidak, Operating 

Leverage dan 

Market Value 

Added tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan 
Terhadap Return 

Saham 

2 Nanda 

Hastio 

(2013) 

Analisis Laporan 

Keuangan Dan Earning 

per share Terhadap 

Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor 

Makanan Dan Minuman 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

CR, ROE, EPS, 

Return Saham 

deskriptif 

verifikatif 

Terdapat pengaruh 

Earning per share 

terhadap harga 

saham. 
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No Peneliti Judul Penelitian Variabel Metode Hasil Penelitian 

3 Melody 

(2011) 

Pengaruh Current Ratio, 

Return on Equity  dan 

Earning per share 

terhadap Return Saham 

Current Ratio, 

Return on Equity  

dan Earning per 

share dan Return 

Saham 

Deskriptif 

explanatory 

Current Ratio 

(CR), Return on 

Equity (ROE) dan 

Earning per share 

(EPS) secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return saham 

4 Suskim 

Riantani 

(2013) 

Evaluating the financial 

performance using the 

growth of EPS, CFO, 

and 

EVA and their impact to 

the stock return of listed 

Telecommunication 

Industry in BEI 

EPS, CFO, EVA 

dan Sock Return 

the 

descriptive 

and 

verificative 

SVA measures have 

a positive 

significant 

relationship with 

Earning per Share, 

and no significant 

relation between 

SVA and Cash 

Flow Operation 

5 Dr. Yusuf 

Mohamm

ed Nulla 

(2013) 

The Effect of Earnings 

Per Share and Cash 

Flow Per Share on CEO 

Cash Compensatio:An 

Empirical Study of 

TSX/S&P And NYSE 

Indexes Companies 

EPS, CFO 

terhadap CEO 

Cash 

Compensation 

historical 

data 

collection 

and 

descriptive 

studies 

there is a 

relationship 

between CEO cash 

compensation, 

earnings per share, 

and cash flows per 

share 

6 Khalaf 

Taani 

(2011) 

The Effect Of financial 

ratios, firm Size and 

Cash Flow From 

Operating Activities On 

Earning Per Share : (An 

Applied Study: On 

Jordanian Industrial 

Sector) 

EPS, NPM, ROE, 

CR, DER, TATO, 

PBV, TA, dan 

CFO 

The 

desciptive 

and 

verificative 

 

financial ratios, 

return on equity, 

debt to equity, 

price to book value, 

and cash flow from 

operating activities 

altogether affect 

earning per share. 

 

 


