
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan mempunyai arti yang penting dalam setiap kegiatan 

bisnis termasuk dalam setiap kegiatan bisnis termasuk dalam kegiatan operasi dan 

pengelolaan perusahaan dan juga manajemen keuangan diharapkan dapat 

menangkap dan mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang untuk secara 

dini melakukan penyesuaian dan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. 

Tujuan utama dari perusahaan yang juga menjadi tanggung jawab dari manajer 

keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan agar kesejahteraan pemegang 

saham dapat meningkat. 

Menurut Matono dan Agus Harjito (Manajemen Keuangan, 2008:4), 

menguraikan pengertian manajemen keuangan (Financial Management), atau 

dalam literature lain disebut pembelanjaan, yakni : 

“Segala aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana 

memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah asset sesuai tujuan 

perusahaan secara menyeluruh.”

Berikut definisi manajemen keuangan menurut  beberapa ahli : 



Manajemen keungan menurut Weston dan Copeland yang diterjemahkan 

oleh Jaka, W. Dan Kirbrandoko (2002) : 

“ Pengertian Manjemen keuangan dapat dirumuskan oleh fungsi dan 

tanggunga jawab para manajer keuangan. Fungsi pokok manajemen 

keuangan antara lain menyangkut keputusan penanaman modal, 

pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen pada suatu 

peruahaan.”

Manajemen Keuangan menurut Sutrisno (2007:3): 

“Manajemen keuangan sebagai semua aktivitas keuangan yang 

berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan 

biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan 

dana tersebut secara efisien.”

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Manajemen Keuangan yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan 

dengan usaha untuk mendapatkan dana, menggunakan atau mengalokasikan dana 

tersebut guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan yaitu kemakmuran 

perusahaan (maksimalisasi nilai perusahaan). 



2.1.2  Fungsi Manajemen Keuangan 

Prinsip manajemen keuangan menuntut agar baik dalam memperoleh 

maupun dalam menggunakan dana harus didasarkan pada perkembangan efisiensi 

dan efektifitas. Dengan demikian manajemen keuangan tidak lain adalah 

menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan 

yang baik dalam menggunakan maupun dalam pemenuhan kebutuhan dana. 

Menurut Martono dan Agus Harjito (2008:4), menguraikan 3 (tiga) fungsi 

utama dalam manajemen keuangan, yaitu: 

a. Keputusan Investasi (Investment decision) 

Penanaman modal dapat dilakukan pada aktiva riil ataupun aktiva 

financial. Aktiva riil merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat 

dilihat jelas secara fisik, misalnya persediaan barang, gedung, tanah dan 

bangunan. Sedangkan aktiva financial merupakan aktiva berupa surat-surat 

berharga seperti saham dan obligasi. Keputusan investasi yang dilakukan 

perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yakni: pertama, 

manajer keuangan perlu menetapkan berapa asset secara keseluruhan (total 

asset) yang diperlukan dalam perusahaan. Kedua, dari asset yang 

diperlukan perlu ditetapkan komposisi dari asset-asset tersebut yaitu 

berapa jumlah aktiva tetap (fixed asset). Ketiga, untuk mencapai 

pemanfaatan asset secara optimal maka asset-asset yang tidak ekonomis 

lagi perlu dikurangi, dihilangkan atau diganti dengan asset yang baru. 

b. Keputusan Pendanaan (Financing Decision) 



Keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada 

di sisi pasiva. Keputusan pendanaan meliputi beberapa hal yakni, pertama 

adalah keputusan mengenai penetapan sumber dana yang di perlukan 

untuk mendanai investasi berupa hutang jangka pendek dan hutang jangka 

panjang juga modal sendiri. Kedua, penetapan tentang perimbangan 

pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal yang 

optimum. 

c. Keputusan Pengelolaan Asset (asset management decision) 

Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan 

asset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Aktiva lancar akan 

didanai dari hutang lancar yang jangka waktunya lebih panjang dari usia 

aktiva lancar dan sebagai hutang jangka panjang. Aktiva tetap yang tidak 

disusutkan seperti tanah akan dibiayai dengan modal sendiri dan laba 

perusahaan atau laba ditahan, sedangkan asset yang disusutkan seperti 

bangunan dan mesin serta peralatan dapat dibiayai dengan hutang jangka 

panjang dan modal sendiri. 

Fungsi manajemen keuangan adalah salah satu fungsi utama yang 

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

lainnya yaitu pemasaran, sumber daya manusia dan operasional. Walaupun 

dalam pelaksanaannya fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan.



2.1.3  Tujuan Manajemen Keuangan 

Menurut Martono dan Agus Harjito (2008:12), menguraikan manajemen 

keuangan sebagai aktifitas memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola 

asset secara efisien membutuhkan beberapa tujuan atau sasaran. Untuk menilai 

apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum, maka dibutuhkan beberapa 

standar dalam mengukur efisiensi keputusan perusahaan. Sebagai tujuan normatif 

(seharusnya) tujuan manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan dibidang 

keuangan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Secara lebih luas tujuan ini 

juga merupakan salah satu tujuan perusahaan. 

Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur 

keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti 

meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham 

perusahaan. Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham tidak hanya 

secara langsung bermanfaat bagi pemegang saham tetapi dapat memberikan 

manfaat juga bagi masyarakat luas. 

Dari uraian diatas, Martono dan Agus Harjito (2008:13) dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa : 

1) Manajemen keuangan merupakan manajemen fungsi keuangan yang terdiri 

atas keputusan investasi, pendanaan (termasuk kebijakan deviden) dan 

keputusan pengelolaan asset. 



2) Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan 

(memaksimumkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga 

saham perusahaan. 

3) Harga saham perusahaan merupakan refleksi dari keputusan – keputusan 

investasi, pendanaan (termasuk kebijakan deviden) dan pengelolaan asset. 

2.2 Faktor Fundamental 

Faktor fundamental merupakan faktor yang sangat penting dan 

berpengaruh terhadap harga pasar saham.Bagi perusahaan, faktor ini menjadi 

tanggung jawab pihak manajemen perusahaan khususnya kepada para pemegang 

saham. Investor dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan secara efisien dan efektif, sehingga akan 

meningkatkan keuntungan perusahaan dan selanjutnya akan mempengaruhi juga 

penilaian investor terhadap saham perusahaan yang ada pada pasar modal. 

Menurut Husnan (2005:307) mengemukakan bahwa analisis fundamental 
adalah analisis yang mencoba memperkirakan harga saham   di masa yang akan 
datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 
harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel-
variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. 

Dalam membuat model peramalan harga saham tersebut, langkah yang 

penting adalah mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang diperkirakan akan 

mempengaruhi harga saham. Setelah itu, bagaimana membuat suatu model dengan 

memasukkan faktor-faktor tersebut dalam analisis. 

Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah nilai saham 

berada pada posisi underprice atau overpriced. Saham dikatan underpriced 



bilamana harga saham di pasar saham lebih kecil dari harga wajar atau nilai yang 

seharusnya (nilai intrinsik), dan saham dikatakan overpriced apabila harga saham 

di pasar saham lebih besar dari nilai intrinsiknya. 

Bagi investor yang menganut analisis fundamental menganggap bahwa 

suatu saham memiliki nilai intrinsik tertentu.Nilai intrinsik dapat ditentukan 

dengan melihat faktor-faktor fundamental internal dan eksternal yang 

mempengaruhi kinerja emiten. Investor akan menghubungkan antara nilai 

intrinsik dengan harga pasar saham. Apabila nilai intrinsik lebih besar dari pada 

harga pasar (overvalued),investor cenderung akan membeli saham atau menahan 

saham yang dimiliki. Sebaliknya, apabila nilai intrinsik lebih kecil dari harga 

pasar (undervalued), investor cenderung tidak membeli saham atau menjual 

saham yang telah dimiliki. 

Umumnya faktor-faktor fundamental yang diteliti adalah nilai intrinsik, 

nilai pasar, Return On Total Assets (ROA), Return On Investment (ROI), Return 

On Equity (ROE), Book Value (BV), Debt Equity Ratio (DER), Deviden Earning, 

Price Earning Ratio (PER), Dividen Payout Ratio (DPR), Dividen Yield dan 

Likuiditas Saham. Dalam melakukan analisis perusahaan, investor harus 

mendasarkan kerangka pikirnya pada dua komponen utama dalam analisis 

fundamental yaitu Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) 

perusahaan. Alasan yang mendasari penggunaan dua komponen tersebut adalah 

kedua komponen tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik suatu 

saham (Tandelilin, 2010:364). 



2.3 Rasio Keuangan 

Untuk mengetahui kemampuan financial perusahaan, adalah dilihat dari 

laporan keruangan.Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukan 

kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam keuangan ini sangat 

bermanfaat suatu periode tertentu, Kasmir (2008:7). Salah satu cara menganalisis 

laporan keuangan adalah melalui analisis laporan rasio keuangan. Analisis ini 

akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa dan prospeknya 

di masa yang akan datang serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh 

seorang business enterprise. 

Menurut Harahap (2009:297), Analisis rasio keuangan adalah angka yang 
diperoleh hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos 
lainnya yang mempunyai hubungan yang relavan dan signifikan (berarti). 

Sedangkan menurut Kasmir (2010:104) Rasio keuangan merupakan 
kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan 
dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan 
dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu 
laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan 
keuangan.Kemudian angka yang dipertimbangkan dapat berupa angka-
angka dalam satu periode maupun berbeda periode. 

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa rasio keuangan merupakan 

perbandingan antar komponen-komponen dalam laporan keuangan yang memiliki 

hubungan yang relavan sehingga dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Agus Sartono (2008:114) rasio financial dibagi ke dalam 4 

kategori utama, yaitu: 



1. Rasio likuiditas, yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban financial yag berjangka pendek tepat pada 

waktunya 

2. Rasio aktivitas, menunjukan sejauh mana efisiensi perusahaan 

dalam menggunakan asset untuk memperoleh penjualan. 

3. Financial laverage ratio, menunjukan kapasitas perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban baik itu untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

4. Rasio profitabilitas, mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba baik dlam hubungannya dengan 

penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri. 

Dalam penelitian ini digunakan 3 rasio keuangan yang digunakan yaitu 

Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS) dan Price earning ratio (PER).

2.3.1 Return on Equity (ROE) 

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2005:85), profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

asset dan modal saham yang tertentu. Salah satu ukuran profitabilitasnya yaitu 

Return On Equity (ROE). Return On Equity merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. 

Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. 

Menurut Kasmir (2012:204) Return on Equity (ROE) adalah rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 



Sedangkan Definisi Return On Equity (ROE) menurut Fahmi (2012:98)
ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu 
perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu 
memberikan laba atas ekuitas. 

            Dengan demikian, rasio ini menghubungkan laba bersih yang diperoleh 

dari operasi perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki. Apabila 

Return On Equity (ROE) semakin tinggi, maka suatu perusahaan memiliki 

peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. 

Dalam hal ini akan berdampak pada peningkatan harga saham. 

Pada umumnya semakin tinggi hasil, semakin baik untuk para pemilik 

menurut Matono dan Harjito (2005:61) ROE dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut dibawah ini : 

Return on Equity :

2.3.2 Earning per share (EPS) 

Earning Per Share atau laba per lembar saham merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham 

pemilik. Berikut beberapa definisi tentang Earning Per Share (EPS). 

Berikut beberapa definisi Earning Per Share (EPS): 

Definisi Earning Per Share (EPS) menurut Hanafi dan Abdul Halim 
(2005:194) “Earning per share (EPS) adalah rasio keuangan lain yang 
sering digunakan oleh investor saham untuk menganalisis kemampuan 
perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dimiliki’’

Definisi Earning Per Share (EPS) menurut Tandelilin (2010:373)

“Earning per share adalah laba bersih yang siap di bagikan kepada 

pemegang saham di bagi dengan jumlah lembar saham perusahaan.’’



Definisi Earning Per Share (EPS) menurut Sutrisno (2005:239) “Earning 

Per Share merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan perlembar saham pemilik.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Earning Per 

Share adalah jumlah keuntungan dari setiap lembar saham yang dihasilkan oleh 

perusahaan sehingga dapat memberikan informasi bagi calon investor sebagai 

bahan pertimbangan. 

Menurut Tandelilin (2010:373), untuk mengukur Earning per share dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

EPS = 

2.3.3 Price earning ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) digunakan oleh berbagai pihak atau investor 

untuk membeli saham. Investor akan membeli saham suatu perusahaan dengan 

Price Earning Ratio yang tinggi, karena Price Earning Ratio yang tinggi 

menggambarkan laba bersih per saham yang cukup tinggi.  

Berikut beberapa definisi tentang Price Earning Ratio (PER): 

Definisi Price Earning Ratio (PER) menurut Desmond Wira (2009:90)
“Price earning ratio (PER) adalah rasio yang dihitung dengan membagi 
harga saham saat ini dengan Earning per share (EPS). EPS sendiri 
merupakan rasio yang menunjukan berapa besar laba per saham. 

Definisi Price Earning Ratio (PER) menurut Sutrisno (2005:240) “Price 
Earning Ratio adalah suatu rasio yang mengukur seberapa besar 



perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang 
akan diperoleh oleh para pemegang saham.”

Price earning ratio secara umum digunakan untuk menilai saham 
perusahaan. Rasio PER ini mengukur jumlah uang dimana investor 
bersedia membayar untuk setiap rupiah pendapatan perusahaan. Besarnya 
rasio PER menunjukan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja 
perusahaan dimasa yang akan datang. Semakin tinggi rasio PER semakin 
besar tingkat kepercayaan investor (Sundjaja and Berlan, 2004:146). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Price Earning Ratio (PER) digunakan untuk menegtahui pantas atau 

tidaknya harga saham perusahaan untuk dibeli atau tidak oleh investor. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan rumus PER sebagai berikut: 

Price earning ratio :

2.4 Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling banyak 
diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian 
yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai 
nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang 
telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya (Fahmi,2012:81). 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:5) saham (stock) merupakan 
tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu 
perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang 
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan 
yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

Sedangkan menurut Sunariyah (2007:126) saham adalah surat berharga 
yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan 
terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa 
pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan 
tersebut.



2.4.1    Pengertian Harga Saham 

           Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. 

Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi 

investor yang rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan 

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

sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar 

perusahaan. 

Menurut (Halim,2005:20) Nilai buku perlembar saham biasa adalah nilai 
kekayaan bersih ekonomis dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang 
beredar. Kekayaan bersih ekonomis adalah selisih total aktiva dengan total 
kewajiban. Sedangkan harga pasar adalah harga yang terbentuk di pasar 
jual beli saham. Sementara itu nilai intrinsik adalah nilai saham yang 
seharusnya terjadi. 

Menurut Rusdin (2008:66) harga saham ditentukan menurut hukum 
permintaan-penawaran atau kekuatan nawar menawar.Makin banyak orang 
yang ingin membeli, maka harga saham tersebut cenderung bergerak naik. 
Sebaliknya, semakin banyak orang yang menjual saham maka saham 
tersebut akan bergerak turun, 

Pada pendekatan harga saham di BEI sangat mempengaruhi keputusan-

keputusan para investor dalam hal memutuskan investasinya, maka seorang 

investor perlu informasi yang jelas baik secara individu ataupun kelompok. 

Mengingat pergerakan harga saham banyak memerlukan identifikasi dan sumber 

informasi yang terperinci. Terutama pada harga saham penutupan, dimana ialah 

harga saham terakhir kali pada saat berpindah tangan di akhir perdagangan. Harga 

penutupan mungkin menjadi harga pasar (Halim, 2005:16)



2.5 Pengaruh rasio keuangan (ROE, EPS, PER) terhadap Harga Saham 

2.5.1  Pengaruh Return on Equity Terhadap Harga Saham 

Return on Equity (ROE) juga merupakan ukuran kinerja 

perusahaan ditinjau dari segi profitbilitasnya. Menurut Kasmir (2012:204)

ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan mennghasilkan laba bersi 

setelah pajak dari modal yang dimiliki. Jika ROE semakin meningkat, 

maka investor semakin tertarik untuk menanamkan dananya ke dalam 

perusahaan, sehingga harga saham cenderung meningkat. 

2.5.2 Pengaruh Earning per share Terhadap Harga Saham 

EPS merupakan perbandingan antara jumlah Earning After Tax 

(EAT) dengan jumlah saham yang beredar. EPS merupakan salah satu 

rasio keungan yang serimg digunakan oleh investor untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham (Kasmir, 2012:207).

Earning per share yang tinggi maka dividen yang akan diterima 

investor semakin tinggi pula. Dividen yang akan diterima investor 

merupakan daya tarik bagi para investor/calon investor yang akan 

menanamkan dananya ke dalam perusahaan tersebut. Daya tarik tersebut 

memberi dagmpak pada calon investor/ investor untuk lebih meningkatkan 

kepemilikan saham perusahaan.



2.5.3 Pengaruh Price earning ratio Terhadap Harga Saham 

Price earning ratio yang tinggi menunjukan perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang bagus dan menyebabkan semakin banyaknya 

investor terhadap saham, sehingga harga saham akan naik. Dengan 

demikian PER berpengaruh positif terhadap harga saham. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti / Tahun Judul Penelitian Metode Hasil Penelitian

1. Merryta Puri 

Mandarasuci 

(2013)

Pengaruh faktor fundamental 

perusahaan terhadap harga 

saham pada sektor properti

yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia periode 2007-2012

Deskriptif dan 

verifikatif

Hasil penelitian 

menunjukan ROA, ROE, 

DER, PER, EPS & BV 

secara bersama-sama 

memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap harga 

saham. Secara parsial 

faktor fundamental ROE, 

BV, memiliki pengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham 

2. Atika Rahmi, 

Muhammad 

Arfan, 

Jalaluddin 

(2013)

Pengaruh faktor-faktor 

fundamental dan risiko 

sistematik terhadap harga 

saham (studi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia periode 

Analisis 

regresi 

berganda

Hasil penelitian 

menunjukan secara 

bersama-sama faktor-

faktor fundamental (EPS, 

PER, book value per 

share, DPR, DER, ROA, 



2007-2009) ROE, NPM) dan Risiko 

Sistematik berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Sedangkan secara parsial, 

faktor fundamental (EPS, 

PER, book value per 

share, DPR, 

DER,ROA,ROE,NPM) 

dan risiko sistematik 

berpengaruuh positif 

terhadap harga saham.

3. Alwi Abdul 

Rachman dan 

Sutrisno (2013)

Y Analisis 

Regresi 

berganda

Dari hasil penelitian 

menunjukan faktor 

fundamental (EPS, DER, 

ROA, PBV, PER, QAI 

dan ROI, secara parsial 

signifikan positif 

berpengaruh terhadap 

harga saham, sedangkan 

CR, NPM dan TATO 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham. Secara simultan 

terbukti signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap harga saham.



4. Evi Octavia 

(2010)

Pengaruh faktor fundamental 

terhadap harga saham sektor 

makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia 2003-

2007

Dari hasil penelitian 

menunjukan secara 

parsial EPS berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham, sedangkan secara 

simultan faktor 

fundamental (ROE, DER, 

PER, EPS) berpengaruh 

signifikan terhadap harga 

saham.

5. Eva Novieta 

(2010)

Pengaruh faktor fundamental 

terhadap harga saham pada 

perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia

Hasil uji hipotesis secara 

simultan menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari ROE, 

EPS & PER terhadap 

harga saham, sedangkan 

secara parsial 

menunjukan bahwa EPS 

berpengaruh signifikan 

terhdap  harga saham



2.7 Kerangka pemikiran 

Pihak-pihak yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investor 

umumnya dibagi menjadi dua, yaitu investor individual yang terdiri dari individu-

individu yang melakukan aktivitas investasi institusional yang biasanya terdiri 

dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana, lembaga dana pensiun 

maupun perusahaan investasi. Jadi investor membeli sejumlah saham saat ini 

dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun 

sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan 

risiko yang terkait dengan investor. 

Setiap investor yang ingin menginvestasikan dananya pada suatu 

perusahaan tentu harus berfikir apakah harga saham yang ditawarkan perusahaan 

tersebut wajar atau tidak, apakah pada proses kedepannya yang diinvestasikan 

akan memperoleh keuntungan atau tidak. Agar tidak salah langkah, seorang 

investor harus menggunakan beberapa pendekatan terhadap harga saham, yaitu 

salah satunya dengan analisis fundamental. 

Analisis fundamental adalah alat analisis yang digunakan untuk 

memperkirakan kondisi harga saham di suatu perusahaan dengan melihat 

beberapa variabel inti yang langsung berpengaruh terhadap harga saham tersebut, 

yang hasil analisisnya dapat dijadikan patokan sebagai bahan pembanding dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya untuk menentukan tindakan yang diambil di 

waktu yang akan datang. Menurut Husnan (2005:307)bahwa, 



“analisis fundamental adalah analisis yang mencoba memperkirakan 
harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-
faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 
datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga 
diperoleh taksiran harga saham.”

Sedangkan menurut Kamarudin (2004:81), 

“analisis fundamental adalah suatu pendekatan untuk menghitung nilai 
intrinsik saham biasa (common stock) dengan menggunakan data 
keuangan perusahaan. Dalam membuat model peramalan tersebut, hal-hal 
terpenting adalah menganalisis faktor-faktor fundamental perusahaan 
seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan dividen dan 
lain-lain yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham.”

Laporan keuangan perusahaan dapat menjadi salah satu sumber 

dilakukannya analisis fundamental, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

setiap satu kali periode akuntansi dapat memberikan banyak informasi bagi calon-

calon investor yang akan berinvestasi di pasar modal. Informasi tersebut 

kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar dalam pengambilan keputusan 

bagi investor untuk berinvestasi, sehingga investasi yang akan ditanamkan dalam 

suatu perusahaan akan tepat sasaran sesuai dengan harapan di masa mendatang. 

Salah satu analisis yang digunakan dalam analisis fundamental adalah 

analisis faktor internal perusahaan, yaitu menganalisis kondisi keuangan dan 

ekonomi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Analisisnya dapat berupa 

trend penjualan dan keuntungan perusahaan, posisi persaingan perusahaan di 

pasar dan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

tersebut. Analisis faktor internal perusahaan berkaitan dengan penilaian kinerja 

perusahaan, tentang efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai 

sasarannya. 



Untuk menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan 

yang terbagi dalam lima kelompok, yaitu rasio likuidutas, aktivitas, hutang, 

profitabilitas dan rasio pasar. Salah satu pertimbangan yang digunakan investor 

untuk berinvestasi pada suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas. Return On 

Equity sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang ada pada 

rasio profitabilitas. 

Menurut Tambun (2007:146): 

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur Rate of Return 
(tingkat imbal balik) ekuitas. Para analis sekuritas dan pemegang saham 
umumnya sangat memperhatikan rasio ini. Semakin tinggi return yang 
dihasilkan sebuah perusahaan, akan semakin tinggi harganya.”

Rasio profitabilitas lainnya adala Earning Per Share (EPS). Dengan 

diketahuinya Earning Per Share (EPS) yang mengalami kenaikan atau penurunan 

akan dapat dibuat suatu kebijakann yang membantu perkembangan perusahaan 

yang kaitannya dengan peningkatan harga saham. 

Menurut Aliminsyah dan Pandji (2005:62):

“Earning Per Share adalah angka yang merupakan salah satu indikator 
tentang nilai perusahaan. Angka ini dihitung sebagai laba bersih dibagi 
jumlah lembar saham beredar..”

Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu variabel keuangan yang 

menggambarkan kinerja peusahaan. Jika variabel keuangan tersebut 

menunjukan kinerja yang baik atas perusahaan maka investor cenderung 

tertarik untuk berinvestasi pada saham tersebut, kemudian akan 

berpengaruh terhadap harga saham dan juga return saham. 



Rasio lainnya yang digunakan invetor adalah rasio penilaian pasar. Dalam 

hal ini Price Earning Ratio (PER) sebagai salah satu alat untuk mengukur 

kinerja perusahaan yang ada pada rasio penilaian pasar. 

Menurut Tandelilin (2010:375): 

“informasi PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan 
investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. Dengan kata 
lain, PER menunjukan besarnya harga setiap satu rupiah earning 
perusahaan. Disampin itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari 
sebuah saham perusahaan.”

Rasio ini sering digunakan oleh analis untuk menilai harga saham. Pada 

dasarnya PER memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk 

pengembalian dana pada tingkat harga saham dan keuntungan perusahaan pada 

suatu periode tertentu. Price Earning Ratio (PER) yang tinggi akan menyebabkan 

harga saham yang tinggi, begitu pula sebaliknya Price Earning Ratio (PER) yang 

rendah akan menyebabkan harga saham yang rendah, sehingga PER berpengaruh 

positif terhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

penilitian adalah sebagai berikut: 



Gambar 2.1 

      Kerangka Pemikiran 

= Jalur yang diteliti 

= Jalur yang tidak diteliti 

Investor

Analisis Fundamental

Laporan Keuangan

Rasio Keuangan

Rasio 
Aktifitas

Rasio HutangRasio Penilaian 
Pasar

Rasio 
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(X1)

Harga Saham (Y)



Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

Return On Equity (x1)

- Laba bersih
- Ekuitas

(Matono dan Harjito, 2005:61)

Harga Saham (Y)

- Harga 
Saham 
Penutup
an

Earning Per Share (x2)

- Laba bersih
- Jumlah Saham

(Tandelilin, 2010:373)

Price Earning Ratio (x3)

- Harga Pasar
- EPS

(Sundjaja and Berlan, 
2004:146)



2.8 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:93) menyatakan Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.Dikatakan 

sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan pada teori 

yang peneliti peroleh, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh 

melalui pengumpulan dan analisis data. Maka dari itu, berdasarkan teori 

dan kerangka pikiran yang telah peneliti kemukakan sebelumnya maka 

hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 :Return on Equity(ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

H2 : Earning per share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

H3 : Price earning ratio (PER) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

H4 :Return on Equity, Earning per share, dan Price earning ratio secara 

simultan berpengaru terhadap harga saham. 


