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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pengaruh 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) : 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. “ 

Dengan demikian pengaruh merupakan suatu kadaan dimana dampak yang 

ditimbulkan dapat mempengaruhi keadaan atau pihak lain, sehingga secara otomatis 

kegiatan yang sedang dilakukan dapat berubah namun keadaan yang sebenarnya akan 

tetap sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengaruh jika dikaitkan dengan 

judul maka suatu daya yang ada atau timbul dari Earning Per Share dan Dividend 

Per Share yang membentuk harga suatu saham.  

 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang meimiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas (Eduardus, 2001:113).  

 Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 
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pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar 

modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan 

terkait lainnya (www.idx.co.id di akses 5 Oktober 2014). 

 

2.2.2 Fungsi Pasar Modal  

 Menurut Darmajdi dan Fakhruddin (2012), manfaat keberadaan pasar modal 

ialah : 

a. Menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus 

memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

b. Memberikan wahan investasi bagi investor. 

c. Menjadi indicator utama bagi tren ekonomi Negara. 

Selain itu pasar modal juga memiliki dua fungsi utama dalam suatu Negara, 

yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dari sudut pandang ekonomi, pasar 

modal berfungsi sebagai salah satu sistem mobilitas jangka panjang yang efisien bagi 

pemerintah. Dari sudut pandang keuangan, pasar modal berfungsi sebagai salah satu 

media yang efisien untuk mengalokasikan dana dari pihak-pihak yang mempunyai 

kelebihan dana yaitu pemodal dan pihak yang membutuhkan dana yaitu perusahaan 

(www.idx.co.id di akses 5 oktober 2014). 

 

2.2.3 Jenis-Jenis Pasar Modal  

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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 Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan bebrapa cara. Umumnya penjualan dilakukan dengan jenis ataupun 

bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar 

modal menurut Sunariyah (dalam Renni, 2013:22-23) ada beberapa macam yaitu : 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

sebelum saham tersebut diperdagangkan dipasar sekunder. Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa pasar perdana merupakan pasar modal yang 

memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk 

pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicetakkan 

dibursa. Harga saham dipasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan 

perusahaan yang akan go public (emiten), berdasarkan analisis fundamental 

perusahaan yang bersangkutan. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder didefinisika sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran dipasar perdana. Jadi pasar sekunder dimana saham dan 

sekuritas lain diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa penjualan 

dipasar perdana. Harga saham dipasar sekunder ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran antara pembeli dan penjual. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 
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Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain diluar bursa 

(Over the Counter Market). Bursa parallel merupakan suatu system 

perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa efek resmi, dalam bentuk 

pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan 

Uang dan Efek dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 

Jadi dalam pasar ketiga tidak memiliki lokasi perdangan yang dinamakan 

Floor Trading (lantai bursa). 

4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat adalah bentuk perdangan efek antara pemodal atau dengan kata 

lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa 

melalui perantara perdagangan efek. Bentuk transaksi dalam perdagangan 

semacam ini biasaanya dilakukan dalam jumlah besar (block sale). 

 

2.2.4 Instrumen Pasar Modal Indonesia 

 Instrumen pasar modal merupakan suatu bukti kepemilikan modal dari 

lembaga yang mengeluarkannya yang dapat diperjualbelikan. Pemegang instrument 

pasar modal mengharapkan memperoleh keuntungan dengan menahan instrument 

tersebut. Instrumen yang diperdagangkan dipasar modal menurut Martalena dan 

Melinda (2011:12) sebagai berikut: 

1. Saham (Stock) 

Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak 

(badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 
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2. Obligasi  

Obligasi adalah efek yang bersifat hutang jangka panjang. 

3. Right 

Hak memesan saham terlebih dahulu dengan harga tertentu, diperdagangkan 

dalam waktu yang singkat yaitu 2 minggu. 

4. Waran  

Hak utuk membeli saham baru pada harga tertentu dimasa yang akan dating. 

Waran dapat diperdagangkan 6 bulan setelah diterbitkan dengan masa berlaku 

sekitar 3-5 tahun. 

 

2.3 Laporan Keuangan  

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut (Munawir, 2004:2). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam 

PSAK No.1 (2009) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian tersetruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

 Laporan keuangan bertujuan meringkaskan kegiatan dan hasil dari kegiatan 

tersebut untuk jangka waktu tertentu (Mamduh, 2012:27). Sedangkan menurut PSAK 

No.1 (2009) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
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menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan pengambil keputusan ekonomi. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan suatu ikhtisar yang menggambarkan keadaan posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi pihak yang membutuhkan 

informasi keuangan guna pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 

yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a. asset 

b. liabilitas 

c. ekuitas 

d. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

e. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai 

pemilik 

f. arus kas. 

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa 

depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas 

(PSAK No. 1, 2009). 

 

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan  
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 Laporan keuangan yang lengkap terdiri menurut PSAK No. 1 (2009) ialah 

laporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

a. laporan posisi keuangan pada saat tertentu 

b. laporan laba rugi komprehensif selama periode 

c. laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. laporan arus kas selama periode; 

e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lainnya; dan 

f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.  

 

2.3.3 Pihak Pengguna Laporan Keuangan  

 Para pengguna laporan keuangan menurut Dwi dan Rifka (dalam Denny 

,2008:18-19) ialah : 

1. Investor/Pemegang Saham/ Shareholders/Pemilik 

Investor sangat berkepentingan terhadap resiko yang ada dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. 

2. Kreditor 

Kreditor membutuhkan informasi untuk menentukan apakah pinjaman dan 

bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 
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3. Manajemen  

Para manajer adalah profesional bisnis yang mengoperasikan perusahaan 

untuk kepentingan pemilik. Sebagai pihak yang bekerja dalam suatu 

perusahaan, tugas mereka adalah memaksimalkan harga saham perusahaan 

melalui penggunaan produktif aktiva yang dimiliki perusahaan. Para manajer 

menggunakan informasi laporan keuangan untuk mengendalikan dan 

merencanakan kegiatan perusahaan. Informasi laporan keuangan membantu 

mereka menyusun strategi bisnis, penawaran produk, dan inisiatif pemasaran. 

4. Pemasok dan Kreditor lainnya 

Pemasok dan Kreditor tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah jumlah terhutang akan dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

5. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan terhadap informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama apabila terlibat dengan perusahaan lain. 

6. Pemerintah 

Pemerintah berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. 

7. Karyawan  

Karyawan memerlukan informasi untuk melakukan penilaian atas kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa. 

8. Masyarakat 
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Laporan keuangan membantu masyarakat dengan menyediakan informasi 

kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta 

aktivitasnya.  

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

 Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan 

memerlukan beberapa tolak ukur. Tolak ukur yang sering dipakai adalah analisis 

rasio keuangan yang menggabungkan dua data keuangan yang satu dengan yang 

lainnya. 

 Menurut Susan (2006:22)  

          Analisis rasio keuangan adalah suatu teknik analisis dalam bidang manajemen 

keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi –kondisi keuangan suatu 

perusahaan pada setiap periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah 

variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan baik daftar neraca 

maupun rugi laba. 

 

  Menurut Kasmir (2008:104) 

 “Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada 

dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka 

lainnya.”  

 Dengan demikian rasio keuangan merupakan suatu pengukuran kinerja 

dengan membandingan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya yang diambil 

dari laporan keuangan perusahaan baik daftar neraca maupun rugi laba. 

 

2.4.1 Jenis-Jenis analisis Rasio Keuangan 
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 Rasio keuangan yang umum digunakan pada dasarnya ada dua jenis. Jenis 

pertama meringkas beberapa aspek dari kondisi keuangan perusahaan untuk suatu 

titik tertentu yaitu saat laporan posisi keuangan telah dibuat. Rasio ini disebut rasio 

laporan posisi keuangan (Balance Sheet Ratio), karena baik pembilang maupun 

penyebut dalam setiap rasio berasal langsung dari laporan posisi keuangan. Jenis 

kedua yaitu rasio yang meringkas aspek kinerja perusahaan selama periode tertentu, 

bisaanya dalam setahun. Rasio ini sering disebut sebagi rasio laporan laba rugi 

(Income Statement Ratio). Rasio laba rugi membandingkan satu arus bagian dari 

laporan laba rugi dengan arus bagian lain dari laporan posisi keuangan (James dan 

John, 2013:165). 

 James dan Jhon (2013:167-186) membagi analisis rasio keuangan menjadi  

1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan 

liabilitas jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (asset lancar) 

yang tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut. Untuk mengukur 

kemampuan ini bisaanya digunakan rasio lancar dan quick ratio/acid test 

ratio.    

  Current Ratio  
             

                   
 

 Rasio cepat atau Quick Ratio merupakan perbandingan antara asset 

lancar dikurangi dengan persediaan, dibagi dengan liabilitas jangka 
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pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

liabilitas jangka pendek dengan asset yang paling likuid atau cepat. 

Berikut rumus Quick Ratio :   

  Quick Ratio  
                       

                   
 

 

2. Rasio Leverage  

Rasio Leverage (rasio utang) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan 

usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio 

yang dapat dihitung yaitu : Rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity 

Ratio),  rasio utang terhadap total asset (Debt to Asset Ratio). 

  Debt to Equity Ratio  
          

            
 

  Debt to Asset Ratio  
          

           
 

 

3. Rasio Cakupan (Coverrage Ratio / Time Interest Earned Ratio) 

 Rasio yang menghubungkan beban keuangan perusahaan dengan 

kemampuannya untuk membayarnya. Salah satu dari rasio cakupan yang 

paling tradisional adalah rasio cakupan bunga (Interest Coverage Ratio). 

Rasio ini tergambar dengan perbandingan antara laba sebelum bunga dan 
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pajak dibagi dengan beban bunga. Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar berbagai beban bunga. Rasio ini juga disebut 

sebagai rasio kelipatan bunga dihasilkan (Time Interest Earned Ratio).  

Secara umum semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan 

perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan.  

   Time Interest Earned Ratio  
    

        
  

 

  

 

4. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, persediaan, 

penagihan piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari. Ada empat rasio 

aktivitas yaitu rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran 

aktiva tetap dan perputaran total aktiva.  

  Average Collection Periode  
           

             
 

  Inventory Turn Over  
    

         
 

  Fixed Asset Turn Over  
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  Total Asset Turn Over  
     

            
 

 

 

5. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode 

tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari 

penjualan atau dari pendapatan investasi. 

  Profit Margin   
          

     
 

  ROA   
          

           
 

  ROE   
                        

                       
 

 Sedangkan menurut Hanafi dan Abdul (2005:77) selain kelima rasio yang 

telah dijelaskan diatas terdapat dua rasio: 

6. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah 

pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio 

pertumbuhan yang dianlisis ialah pertumbuhan penjualan, laba bersih, 

pendapatan per saham dan dividen per saham. 
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7. Rasio Penilaian 

Rasio penilaian (Valuation Ratio), merupakan rasio yang memberikan 

ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya diatas 

biaya investasi.  

 

2.5 Earning Per Share  

2.5.1 Pengertian Earning per Share  

 Earning Per Share (EPS) merupakan suatu anlisis yang menggambarkan 

jumlah keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Istilah laba 

per lembar saham mengacu pada laba bersih yang diperoleh dari setiap saham bisanya 

yang beredar pada periode tertentu. 

 Menurut Gitman (2009:68) pengertian Earning Per Share (EPS), yaitu : 

 “The firm’s earning per share (EPS) is generally of interest to present or 

prospective stockholders and management. As we noted earbier, EPS 

represent the number of dollars earned during the period on behalf of each 

outstanding share of common stock” 

 

Artinya laba perusahaan per saham (EPS) pada umumnya menarik bagi pemegang 

saham dan manajemen seperti kita catat sebelumnya, EPS merupakan jumlah dolar 

yang diperoleh selama periode berjalan atas nama masing – masing saham terhutang 

dari saham bisaa yang beredar.  

 Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2005:194) pengertian Earning Per Share 

(EPS) adalah: 
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 “Earning Per Share (EPS) merupakan rasio keuangan lain yang sering 

digunakan oleh investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan saham yang dimiliki” 

 Earning per Share (EPS) atau laba per lembar saham menurut PSAK No. 56 

adalah jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang 

beredar selama periode pelaporan. Jumlah saham yang beredar adalah jumlah rata-

rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode mencerminkan fakta 

modal saham dapat bervariasi selama periode yang bersangkutan, sejlan dengan naik 

dan turunnya jumlah modal saham beredar.  

 Earning per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Semakin besar tingkat 

kemampuan perusahaan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per 

lembar saham bagi pemiliknya, maka hal ini akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian Earning per Share (EPS) 

akan berpengaruh positif terhadap harga saham (Intan, 2009) 

 

1.8.1 Kegunaan Earning Per Share  

 Pada dasarnya, investor dalam menilai sebuah investasi melihat Earning per 

Share (EPS) yang diperoleh oleh perusahaan. Sebab EPS yang tinggi menandakan 

bahwa perusahaan tersebut kondisi dan kinerjanya dalam keadaan baik sehingga 

mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi kepada para stockholder. 

Keadaan ini juga memicu terjadinya peningkatan harga saham perusahaan. Sehingga 
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dapat disimpulkan apabila perusahaan berhasil meningkatkan atau menghasilkan EPS 

yang baik maka akan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan perusahaan, sebab 

harga saham perusahaan akan mengalami peningkatan dan perusahaan akan 

mendapatkan sumber pendanan yang memadai dari penerbitan saham. Selain bagi 

perusahaan, EPS yang tinggi juga akan menguntungkan investor, sebab mereka akan 

mendapatkan keuntungan tiap lembar saham yang dimilikinya (Damayanti dan 

Anantawikrama Tungga Atmadja, 2014). 

 Untuk mencari EPS menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:154) dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

  Earning Per Share  
                         

                     
 

 

 

1.8.2 Hubungan Earning Per Share Terhadap Harga Saham 

 Menurut Tandelilin (2001:233), bagi para investor, informasi EPS merupakan 

informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena dapat menggambarkan 

prospek earning perusahaan di masa mendatang. Apabila EPS yang dihasilkan sesuai 

dengan harapan investor, maka keinginan investor untuk menanamkan modalnya juga 

meningkat dan akan meningkatkan harga saham seiring dengan tingginya permintaan 

akan saham.    

 Menurut Stice dan Skousen (2005:647), terdapat hubungan yang signifikan 

antara perubahan earning dan perubahan saham. Apabila EPS tinggi, investor 
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menganggap perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang, 

karena investor percaya bahwa nilai suatu saham akan bergantung pada kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba setiap lembar saham. Apabila EPS yang 

dihasilkan sesuai dengan harapan investor, maka keinginan investor untuk 

menanamkan modalnya juga meningkat dan akan meningkatkan harga saham seiring 

dengan tingginya permintaan akan saham.  

 Peningkatan EPS menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan taraf 

kemakmuran investor, dan hal ini akan mendorong investor untuk menambah jumlah 

modal yang ditanamkan pada perusahaan. Makin tinggi nilai EPS akan 

menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk 

pemegang saham (Tjiptono dan Hendy:2001). Hal ini akan berakibat dengan 

meningkatnya laba maka harga saham cenderung naik, sedangkan ketika laba 

menurun, maka harga saham ikut juga menurun. 

 

1.9 Konsep Dividen dan Jenisnya   

 Gallagher dan Andrew (dalam Intan, 2009:20) mengartikan dividen yaitu 

“dividends are the cash payment that corporations make to their common 

stockholders.”  

 Stice et al (2004:902) menyatakan bahwa: 

 “dividen  adalah pembagian kepada pemegang saham dari suatu perusahaan 

secara proporsional sesuai dengan jumlah lembar saham yang dipegang oleh 

masing-masing pemilik.” 
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Ada beberapa jenis dividen yang dapat dibayarkan kepada para pemegang saham 

tergantung pada posisi dan kemampun perusahaan yang bersangkutan. Berikut ini 

adalah jenis-jenis dividen menurut Bringham dan Houston (2004:95). 

a. Dividen Kas atau Dividen Tunai (cash dividend) 

yaitu suatu dividen yang dibayarkan dengan uang tunai, atau lebih kerapkali 

terjadi, dengan cek yang segera dapat ditukarkan dengan uang tunai. Ini 

adalah cara yang bisaa mengenai pembayaran dividen.   

b. Stock Dividend (Dividen Saham) 

Dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham. Bukan dalam bentuk uang 

tunai. Pembayaran Stock Dividend juga harus disarankan adanya laba atau 

surplus yang tersedia, dengan adannya pembayaran dividen saham ini maka 

jumlah saham yang beredar meningkat, namun pembayaran dividen saham ini 

tidak akan merubah posisi likuiditas perusahaan karena yang dibayarkan oleh 

perusahaan bukan merupakan bagian dari arus kas perusahaan.  

c. Dividen Likuidasi (liquidating dividend) adalah suatu dividen yang 

dibayarkan dari aktiva, kepada para pemilik suatu perseroan yang dibubarkan, 

atau kepada para kreditur suatu maskapai yang dilikuidir, atau dalam keadaan 

bangkrut, atau kepada para ahli waris suatu warisan yang sedang diselesaikan. 

Pembayaran seperti itu dapat terjadi apabila suatu perusahaan jatuh bangkrut 

atau apabila manajemen memutuskan untuk menjual aktiva perusahaan dan 

hasilnya didistribusikan kepada para pemegang saham.  

d. Scrip Dividend 
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Scrip Dividend adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat (Scrip) 

janji hutang. Perseroan akan membayar sejumlah tertentu dan pada waktu 

tertentu, sesuai dengan yang tercantum dalam Scrip tersebut. Pembayaran 

dalam bentuk ini akan menyebabkan perseroan mempunyai hutang jangka 

pendek kepada pemegang Scrip.  

e. Property Dividend (dividen barang) 

Property Dividend adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk barang 

(aktiva selain kas). Property Dividen yang dibagikan ini haruslah merupakan 

barang yang dapat dibagi-bagi serta penyerahannya kepada pemegang saham 

tidak akan mengganggu kontinuitas perusahaan.  

  

 

 

 

2.6.1 Kebijakan Dividen  

2.6.1.1 Pengertian Kebijakan Dividen  

 Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan untuk menginvestasikan 

kembali laba yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan atau untuk 

membagikannya kepada pemegang saham.  

 Menurut Martono dan Agus (dalam Denny, 2008:31)   

 “Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

pada akhir periode akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk 
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dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan 

investasi di masa yang akan datang.”  

 

Sedangkan menurut Sutrisno (dalam Denny, 2008:31)  

 “Kebijakan dividen adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh oleh 

perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk 

dividend dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan.”  

 Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan di bagi kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi dimasa yang akan datang. Rasio pembayaran dividen 

menentukan pendanaan. Rasio ini menunjukan persentase laba perusahaan yang 

dibayarkan kepada pemegang saham bisaa perusahaan berupa dividen kas.  Apabila 

laba perusahaan yang ditahan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan 

sebagai dividen menjadi lebih kecil. Dengan demikian aspek penting dari kebijakan 

dividen adalah menentukan alokasi laba yang sesuai diantara pembayaran laba 

sebagai dividen dengan laba yang ditahan di perusahaan (Jullie dan Meily, 2011).  

 

2.6.1.2 Teori Kebijakan Dividen  

 Menurut Mahmud (2012:362-374) ada beberapa teori kebijakan dividen yaitu 

: 

1. Teori Irrelevansi Dividen 
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Miller dan Modligani (1961) mengemukakan bahwa kebijakan dividen tidak 

relevan terhadap nilai perusahaan. Kenaikan nilai sebuah perusahaan 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari 

asset perusahaan.  

2. Teori Relevansi Dividen  

Argument ketidakrelevanan kebijakan dividen mengasumsikan pasar yang 

sempurna dan efisien. Jika pasar tidak sempurna, maka kebijakan dividen 

akan relevan. Argumen yang menyatakan kebijakan dividen relevan berangkat 

dari asumsi ketidaksempurnaan pasar. Di satu sisi, argument tersebut 

mengatakan bahwa perusahaan perlu mebayar dividen yang tinggi. Di sisi 

lain, argument tersebut mengatakan sebaliknya, yaitu perusahaan perlu 

membayar dividen yang rendah.  

3. Bird in Hand Theory  

Bird in the hand theory dikemukakan oleh Gordon (dalam Weston dan 

Brigham, 1989) bahwa pendapatan dividen (a bird in the hand)  mempunyai 

nilai yang lebih tinggi bagi investor daripada pendapatan modal (a bird in the 

bush) karena dividen lebih pasti dari pendapatan modal. 

4. Teori  Perbedaan  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  
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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. 

5.   Teori  Signaling  Hypothesis  

Ada  bukti  empiris  bahwa  jika  ada  kenaikan  dividen,  sering  diikuti  

dengan  kenaikan  harga  saham.  Sebaliknya  pernurunan  diveden   pada  

umumnya  menyebabkan  harga  saham  turun.  Fenomena  ini  dapat  

dianggap  sebagai  bukti  bahwa  para  investor  lebih  menyukai  dividen  dari  

pada  capital  gains.  Tapi  MM  berpendapat  bahwa  suatu  kenaikan  dividen  

yang  diatas  bisaanya  merupakan suatu  “  sinyal “  kepada   para  investor  

bahwa  manajemen  perusahaan  meramalkan suatu  penghasilan  yang  baik  

diveden  masa  mendatang.  Sebaliknya,  suatu  penurunan  dividen  atau  

keanikan  dividen  yang  dibawah  keanaikan normal ( bisaanya )  diyakini  

investor  sebagai  suatu  sinyal  bahwa  perusahaan  menghadapi  masa  sulit  

diveden  waktu  mendatang. 

6. Teori  Clientele  Effect  

Menurut Argumen ini, kebijakan dividen seharusnya ditunjukkan untuk 

memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Kelompok investor dengan 

tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen, karena dividen 

mempunyai tingkat pajak yang lebih tinggi dibandingka Capital Gaint. 
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Sebaliknya, kelompok investor investor dengan pajak yang rendah akan 

memilih dividen. 

2.6.1.3 Faktor-faktor dalam Kebijakan Dividen  

 Menurut Mahmud (2012:375) ada beberapa faktor praktis yang perlu 

dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan dividen yaitu : 

1. Kesempatan Investasi 

Semakin besar kesempatan investasi maka dividen yang dibagikan akan 

semakin sedikit. Akan lebih baik jika dana ditanamkan pada investasi 

yang menghasilkan NPV yang positif.  

2. Profitabilitas dan Likuiditas 

Perusahaan yang mempunyai aliran kas atau profitabilitas yang baik 33ati 

membayar dividen atau meningkatkan dividen. Hal yang sebaliknya akan 

terjadi jika aliran kas tidak baik. Alas an lain pembayaran dividen adalah 

untuk menghindari akuisis oleh perusahaan lain. Perusahaan yang 

mempunyai kas yang berlebihan seringkali menjadi target dalam akuisisi. 

Untuk menghindari akuisisi, perusahaan tersebut membayarkan dividen, 

dan sekaligus membuat senang pemegang saham.  

3. Akses ke Pasar Keuangan 

Jika perusahaan mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, 

perusahaan dapat membayar dividen lebih tinggi. Akses yang baik dapat 

membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditasnya.  

4. Stabilitas Pendapatan  
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Jika pendapatan perusahaan relative stabil, aliran kas dimasa mendatang 

dapat diperkirakan dengan lebih akurat. Perusahaan semacam itu dapat 

membayar dividen yang lebih tinggi. Hal yang lebih sebaliknya terjadi 

untuk perusahaan yang mempunyai pendapatan yang tidak stabil. 

Ketidakstabilan aliran kas di masa mendatang membatasi kemampuan 

perusahaan membayar dividen yang tinggi.  

5. Pembatasan – Pembatasan 

Seringkali kontrak utang, obligasi, ataupun saham preferen membatasi 

pembayaran dividen dalam situasi tertentu. Perusahaan harus menjaga 

tingkat modal kerja yang tertentu, atau rasio likuiditas yang tertentu, atau 

perusahaan tidak dapat membayarkan dividen sebelum dividen untuk 

pemegang saham preferen dibayar.  

2.6.2 Dividend Per Share  

 Menurut Tjiptono dan Hendy (dalam Jullie dan Meily, 2011)  menyatakan: 

 

 “dividen merupakan pembagian keuntungan perusahaan yang didistribusikan 

kepada pemegang saham, atas persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham). Dividen itu sendiri dalam bentuk tunai (cash dividend) ataupun 

dividen saham (stock dividen). “ 

 

 Sedangkan menurut Arthur dan kawan-kawan (2000) kebijakan dividen 

perusahaan meliputi dua komponen dasar, yaitu :   

1. Rasio Pembayaran Dividen. Rasio pembayaran dividen menunjukkan jumlah 

dividen yang dibayarkan terhadap pendapatan perusahaan. Contohnya, jika 
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dividen per lembar saham adalah $2 dan pendapatan per saham adalah $ 4, 

rasio pembayaran adalah 50 persen ($2 : $4).  

2. Stabilitas Dividen Sepanjang Waktu Stabilitas dividen sama pentingnya pada 

investor dengan jumlah dividen yang diterima. DPS menggambarkan 

besarnya jumlah pendapatan per lembar saham yang akan didistribusikan pada 

para pemegang saham biasa. DPS didapat dari rumus :    

   

  DPS  
                               

                    
 

 Dengan merumuskan kebijakan dividen, manajer keuangan menghadapi trade 

off. Dengan mengasumsikan manajemen sudah memutuskan berapa banyak 

diinvestasikan dan memilih paduan hutang dan modalnya untuk mendanai investasi 

ini, keputusan untuk membayar dividen yang besar berarti secara simultan 

memutuskan untuk menahan sedikit laba, jikalau ada. Ini nantinya menghasilkan 

ketergantungan yang lebih besar pada pendanaan perusahaan, pembayaran dividen 

yang kecil akan berarti penahanan laba yang tinggi dengan lebih sedikit kebutuhan 

dana modal yang dihasilkan dari luar.    

  

2.6.3 Hubungan Dividen Per Share (DPS) Dengan Harga Saham 

 Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran bagi perusahaan 

dan pemegang saham akan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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Salah satu  kebijakan di perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

adalah mengenai kebijakan dividen.  

 Menurut Brigham dan Houston (2006: 76) kandungan informasi atau 

persinyalan yang terdapat didalam pengumuman dividen akan memberikan sinyal 

bagi investor mengenai perubahan harga saham. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fama dalam  Einde (2008: 101) menyimpulkan bahwa rata-rata harga 

saham meningkat setelah pembagian dividen. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen 

dapat meningkatkan harga sahamnya. Dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat 

berupa dividen saham atau dividen tunai. Dividen tunai merupakan salah satu dividen 

yang  dibagikan oleh perusahaan.    

 

2.7 Saham 

2.7.1 Pengertian Harga Saham  

 Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2012:5) mendefinisikan saham sebagai 

berikut : 

 “saham (Stock) dapat didefinisikan sebaga tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas” 

 Kemudian menurut Fahmy (dalam Renni ,2013:31) menyebutkan saham 

adalah : 

 “tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan, 

kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaa dan diikuti 
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dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, dan 

persediaan yang siap untuk dijual.” 

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa saham merupakan suatu tanda penyertaan atau 

bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Pihak yang memiliki saham 

tersebut juga merupakan pemilik sebagian perusahaan.  

 

2.7.2 Jenis-Jenis Saham 

 Jenis-jenis saham menurut Fahmi dan Hanafi (dalam Renni, 2013:32) ialah: 

1. Blue Chip Stock (saham unggulan) adalah saham dari perusahaan yang 

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan 

manajemen yang berkualitas. 

2. Growth Stock adalah saham-saham yang diharpkan memberikan pertumbuhan 

laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain, dan karenanya mempunyai 

PER yang tinggi.  

3. Defensif Stock (saham-saham defensive) adalah saham yang cenderung lebih 

stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan 

dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar  

4. Cyclical Stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat 

ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu.  

5. Seasonal Stock adalah saham perusahaan yang penjualannya bervariasi karena 

dampak musiman, misalnya karena cuaca dan hiburan.  
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6. Speculative Stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi 

yang tinggi yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah 

atau negative.  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:7) saham dapat dibagi menjadi dua 

jenis saham. Yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa merupakan 

saham yang menempatkan pemiliknya paling yunior atau akhir terhadap 

pembagian dividend dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak memiliki hak–hak istimewa). 

Karakteristik saham biasa yang lainnya ialah dividen dibayarkan selama 

perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa memiliki tanggung 

jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan 

memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. 

Sedangkan saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik 

golongan antara obligasi dan saham bisaa, karena menghasilkan pendapatan 

tetap (seperti Bunga obligasi). 

2.7.3 Harga Saham  

 Menurut Jogiyanto (2008: 143) harga saham merupakan harga yang terjadi di 

pasar bursa pada saat tertentu dan harga saham tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. 

Tinggi rendahnya harga saham ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham 

tersebut di pasar modal.  

 Pada pasar yang efisien, harga saham berubah berdasarkan informasi yang 

ada. Dalam persaingan pasar seperti di Bursa Efek Indonesia interaksi yang terjadi 
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antara pembeli dan penjual menghasilkan harga pada tingkat keseimbangan 

(equilibrium price) atau yang biasa disebut juga dengan istilah market value. Harga 

pasar saham yang aktif diperdagangkan dapat dilihat di surat kabar. Harga penutupan 

(closing price) menunjukkan harga pasar saham (market value) pada akhir hari 

diperdagangkan.  Menurut teori Miller dan Modigliani perubahan harga saham dapat 

dilihat di sekitar tanggal ex-dividend, yang menyatakan harga saham suatu 

perusahaan akan turun sebesar dividen yang dibagikan. Tapi para spekulan akan 

membeli saham sehari sebelum tanggal ex-dividend dan menjual pada tanggal ex-

dividend dengan harapan harga saham setelah tanggal ex-dividend tidak turun, 

sehingga spekulan tersebut akan menerima dividend dan capital gain (Jullie dan 

Meily, 2011). 

 

2.7.4 Analisis Harga Saham 

 Para analis investasi bisaanya menggunakan dua metode analisis yaitu analisis 

fundamental dan analisis teknikal. Kedua metode ini digunakan secara terpisah 

maupun sekaligus dalam menilai atau menganalisis saham.  

 Menurut Darmadji dan Fakhruddin (dalam Renni, 2013:33) analisis 

fundamental merupakan : 

 “Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian 

saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait 

dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi mikro ekonomi suatu perusahaan 

hingga berbagai indikator keuangan dan manajemen perusahaan”. 
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 Dan menurut Darmadji dan Fakhruddin (dalam Renni, 2013:33) analisis 

teknikal adalah : 

 “Analisis teknikal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

penilaian saham, di mana dengan metode ini para analis melakukan evaluasi 

saham berbasis pada data-data statistik yang dihasilkan dari aktivitas 

perdagangan saham, seperti harga saham dan volume transakasi.” 

 

 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan 

sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan 

sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan 

obligasi (Tandelilin, 2008:13).  

Setiap perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia atau go public pasti 

menerbitkan saham yang dapat dimiliki oleh setiap investor. Tetapi, harga saham 

sangatlah fluktuatif dan berubah-ubah, padahal pihak investor sendiri sangat ingin 

harga sahamnya selalu tinggi dan tidak pernah turun (Rescyana ,2012). 

Sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sektor 

yang cukup diandalkan Indonesia karena Indonesia merupakan Negara yang kaya 

akan sumber daya alam. Sektor pertambangan (mining) terdiri dari empat sub sektor 

yaitu sub sektor coal mining (pertambangan batubara), sub sektor crude petroleum 

and natural gas production (minyak mentah dan produksi gas alam), sub sektor metal 

and mineral mining (pertambangan logam dan mineral) dan sub sektor land/stone 



 

41 
 

quarrying (pertambangan tanah/batu). Dengan total emiten sebanyak 37 perusahaan 

(www.idx.co.id diakses 30 Oktober 2014) 

Perusahaan sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang mempunyai 

kinerja yang cukup signifikan selama tahun 2007 hingga tahun 2010, hal ini 

disebabkan naiknya harga komoditas hasil tambang dan meningkatnya jumlah 

permintaan hasil pertambangan di pasar internasional. Pada tahun 2007, kinerja 

ekspor sektor pertambangan mencapai US$21,6 miliar atau tumbuh 17,2% dengan 

pangsa pasar  23,2%. Pertumbuhan nilai ekspor pertambangan ini didukung oleh 

ekspor nikel (tumbuh 76,8%), batubara (12,8%) dan tembaga (11,4%). Tingginya 

harga komoditas tambang telah menjadi pendorong meningkatnya ekspor sektor 

pertambangan. Dari sisi volume, ekspor pertambangan pada tahun 2007 juga 

mengalami kenaikan 7,8% atau mencapai 245 juta ton. Kenaikan volume ekspor 

pertambangan ini terjadi pada komoditas nikel (tumbuh 103,7%), aluminium (65,5%) 

dan batubara (7,9%).  

Namun hal tersebut tidak bertahan lama, kinerja sektor pertambangan di 

Indonesia tahun 2013 mengalami tekanan berat. Hal ini seiring dengan harga 

komoditas pertambangan di pasar internasional yang tengah turun. Menurut Ketua 

KEN Chairul Tandjung, turunnya harga komoditas pertambangan disebabkan 

permintaan terhadap komoditas pertambangan yang diperkirakan masih akan 

melemah seiring dengan lesunya kondisi perekonomian global.  Menurut Chairi 

Tandjung secara keseluruhan  indeks harga saham di sektor pertambangan mengalami 

pelemahan pada 2012 sejalan dengan melambatnya perekonomian dunia. Indeks 

http://www.idx.co.id/
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harga saham di sektor pertambangan sebenarnya masih menguat sepanjang kuartal 

pertama dan mulai menurun pada April dan Mei. Indeks harga saham di sektor 

pertambangan ini bahkan sempat naik ke level 2804,1 pada Februari. Akan tetapi, 

indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 6,6 persen (MoM) pada April dan 

sebesar 19,9 persen (MoM) pada Mei.  Sehingga, dari awal tahun hingga Oktober 

2012 indeks harga saham di sektor pertambangan turun sebesar 29,2 persen. 

Menurunnya harga saham perusahaan pada sektor pertambangan tersebut tidak 

terlepas dari penurunan harga-harga komoditas pertambangan di pasar internasional. 

Sejak awal tahun 2012, komoditas pertambangan seperti aluminium, nikel, dan timah 

putih menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Misalnya, harga nikel dari 

harga rata-rata 20.450 dolar AS per ton pada Februari 2012 turun menjadi 15.658 

dolar AS per ton pada Agustus 2012. Sedangkan, harga timah putih dari harga rata-

rata sebesar 2.057dolar AS per ton Februari 2012 turun menjadi 1.814 dolar AS per 

ton Agustus 2012. Pada semester pertama 2012, pertumbuhan PDB sektor 

pertambangan masih menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan tahun, sektor 

pertambangan berhasil mencatatkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 2,9 

persen. Namun, pada pertengahan ke dua tahun, pertumbuhan sektor pertambangan 

diperkirakan akan menurun sehingga sektor pertambangan diperkirakan hanya 

tumbuh 2,2 persen pada tahun 2012 (kickdahlan.wordpress.com. diakses 30 Oktober 

2014). 

http://kickdahlan.wordpress.com/2012/12/31/lintasan-mh58-harga-batubara-masih-akan-turun-hingga-akhir-tahun/
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Berdasarkan fenomena tersebut maka apabila seorang investor ingin 

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan dalam bentuk saham maka perlu 

melakukan analisis penilaian terhadap kinerja perusahaan. Analisis penilaian saham 

yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi 

meliputi analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis mengenai penilaian yang 

akan dibahas dalam penilitian ini adalah analisis fundamental.  Salah satu cara yang 

digunakan dalam analisis ini adalah analisis laporan keuangan dalam bentuk rasio – 

rasio keuangan. Banyak terdapat rasio keuangan yang dapat menunjukkan tingkat 

kinerja suatu perusahaan, diantaranya adalah  Earning Per Share dan Dividend Per 

Share (Yanti dan ketut, 2013).  

Perhitungan Earning Per Share menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba untuk tiap lembar sahamnya atau merupakan suatu 

gambaran mengenai sejumlah rupiah yang akan didapat oleh investor dari setiap 

jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, dengan mengetahui  Earning Per 

Share suatu perusahaan maka investor dapat menilai potensi pendapatan yang akan 

diterimanya. Dengan demikian, EPS dapat mencerminkan pendapatan di masa yang 

akan datang, EPS merupakan suatu indikator yang berpengaruh terhadap harga 

saham, karena laba perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian 

investor akan keadaan perusahaan. Dimana apabila EPS meningkat, investor 

menganggap perusahaan mempunyai prospek yang cerah di masa yang akan datang, 

sehingga akan meningkatkan harga saham suatu perusahaan. Selain itu, semakin 



 

44 
 

tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham, karena semakin besar 

laba yang disediakan oleh perusahaan untuk pemegang saham (Intan, 2009). 

Dividend Per Share dipilih dengan pertimbangan, semakin besar tingkat 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan dividen per lembar saham bagi 

pemilik, maka akan memberikan korelasi  yang positif terhadap harga saham 

perusahaan yang berimbas pada indeks harga saham. Hal ini akan mempengaruhi 

investor dalam membuat keputusannya di pasar modal. Ini sesuai dengan Signally 

Theory yang menyatakan bahwa dividen menunjukkan sinyal prospek suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang (Intan, 2009). 

Selanjutnya hubungan variabel dapat digambarkan sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Hubungan Variabel 

 

Keterangan : 

Variabel X :  

Earning Per Share 

(EPS) 

Dividend Per Share  

(DPS) 

Harga Saham 
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1. Earning Per Share (EPS) = X1 

2. Dividend Per Share (DPS) = X2 

Variabel Y : Harga Saham  

 =  Pengaruh secara simultan 

 = Pengaruh secara parsial 

 

 

2.8.1 Tinjauan penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Jurnal 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Putu Ryan 

Damayanti,  

 

Anantawikram

a Tungga 

Atmadja, SE., 

M.si., Ak,   

 

Made Pradana 

Adiputra, 

SE.,SH,M.Si 

(2014) 

Pengaruh Dividend 

Per Share dan 

Earning Per Share 

terhadap harga 

saham pada 

perusahaan industri 

barang konsumsi 

yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia 

periode 2010 – 2012  

 

Variabel 

independen (X)  

1. Dividen 

Per Share 

(DPS) = 

X1. 

2. Earning 

Per Share 

(EPS) =X2  

 

Variabel dependen 

(Y). 

- Harga 

saham (Y) 

Secara parsial, 

Earning Per Share 

(EPS), dan Dividen 

Per Share (DPS) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

harga saham pada 

Perusahaan Industri 

Barang Konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia 

tahun 2010-2012.  

 

Secara simultan, 

Earning Per Share 

(EPS), dan Dividen 

Per Share (DPS) 

menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan 

terhadap harga saham 

pada Perusahaan 
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Industri Barang 

Konsumsi di Bursa 

Efek Indonesia tahun 

2010-2012. 

Jullie J. 

Sondakh dan 

Meily Kalalo 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Dividend Per Share 

dan Earning Per 

Share Terhadap 

Harga Saham Pada 

Perusahaan yang Go 

Public di Bursa Efek 

Indonesia. 

(2011) 

Variabel 

independen (X)  

- Dividend 

Per Share 

(DPS) = 

X1 

- Earning 

Per Share 

(EPS) = X2 

 

Variable 

Dependend (Y)  

- Harga 

Saham (Y) 

Secara parsial 

variabel  Dividend 

Per Share memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

harga saham 

perusahaan go pubic 

di Bursa Efek 

Indonesia, 

 

Variable Earning Per 

Share  memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

harga saham 

perusahaan go public 

di Bursa Efek 

Indonesia, 

 

Secara Simultan 

Dividend Per Share 

(DPS) dan Earning 

Per Share (EPS) 

bersama-sama 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap harga saham 

perusahaan go pubic 

di Bursa Efek 

Indonesia. 

Denies 

Priatinah dan 

Prabandaru 

Adhe Kusuma  

(2012) 

Pengaruh Return On 

Equity (ROI), 

Earning Per Share 

(EPS) dan Dividend 

Per Share (DPS) 

terhadap Harga 

Saham Perusahaan 

Pertambangan yang 

Variabel 

independent : 

- Return on 

Investment  

(X1) 

- Earning 

per Share 

(X2) 

Return on Investment 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Harga 

Saham Perusahaan 

Pertambangan yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 
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terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2008 – 2010  

- Dividend 

Per Share 

(X3) 

 

Variabel 

dependend: 

- Harga 

Saham (Y) 

Periode 2008-2010. 

 

Earning per Share 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Pertambangan yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2008-2010. 

 

Dividen per Share 

pengaruh positif dan 

sig- nifikan terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Pertambangan yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Periode 2008-2010 

 

Return on Investment, 

Earning per Share 

dan Dividen per 

Share secara 

bersama-sama 

(simultan) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap Harga 

Saham Perusahaan 

Per- tambangan yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek In- donesia 

(BEI) Periode 2008-

2010. 

Rhandy Ichsan 

dan Salma 

Taqwa  

(2013) 

Pengaruh Informasi 

Laba, Kebijakan 

Dividend an 

Profitabilitas 

Terhadap Harga 

Variabel 

independen (X): 

- Informasi 

laba (X1) 

- Kebijakan 

Earning per share 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap harga saham 

pada perusahaan yang 
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Saham Pada 

Perusahaan 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

dividen 

(X2) 

- Profitabilit

as (X3) 

 

Variabel 

Dependen (Y): 

- harga 

saham (Y) 

 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2008-

2010. 2.  

 

Dividen per share 

tidak berpengaruh 

terhadap harga saham 

pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2008-

2010.  

 

Return on equity 

tidak berpengaruh 

terhadap harga saham 

pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2008-

2010.   

 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per 

Share (DPS) sebagai variabel independe. Sedangkan variable dependen dalam 

penelitian ini ialah harga saham. Hubungan antara variabel-variabel tersebut akan 

dijelaskan pada bagian ini.  

2.9.1 Hubungan Earning Per Share dan Dividend Per Share Secara Simultan 

Terhadap Harga Saham 
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Pada saat seorang investor ingin berinvestasi di pasar modal,  ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam memilih saham mana yang akan dibeli. Sebab 

pada kenyataannya harga saham selalu mengalami perubahan setiap waktunya. 

Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling memiliki tingkat 

ketidakstabilan yang tinggi, oleh karena itu investor harus menggunakan analisis 

yang tepat agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan kenaikan serta penurunan 

harga saham masih dalam batas-batas kewajaran. Harga saham menggambarkan nilai 

perusahaan, sehingga harga saham sangat dipengaruhi oleh prestasi dan kinerja 

perusahaan serta prospek dalam meningkatkan nilai perusahaan dimasa yang akan 

dating. Apabila kinerja dan prestasi perusahaan meningkat, maka investor akan 

memperoleh dampak yang positif pula yaitu dapat berupa dividend dan capital gain.  

 Harga saham yang berfluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 

variabel, diantaranya adalah Earning Per Share dan Dividen per share.  Menurut 

Hanafi dan Abdul Halim (2005:194) pengertian Earning Per Share (EPS) adalah: 

 “Earning Per Share (EPS) merupakan rasio keuangan lain yang sering 

digunakan oleh investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan saham yang dimiliki” 

 Menurut Tandelilin (2001:233),  bagi para investor, informasi EPS merupakan 

informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan 

prospek earning perusahaan di masa mendatang. Apabila EPS yang dihasilkan sesuai 

dengan harapan investor, maka keinginan investor untuk menanamkan modalnya juga 
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meningkat dan akan meningkatkan harga saham seiring dengan tingginya permintaan 

akan saham.    

 Sedangka Dividend Per Share (DPS) merupakan total semua dividen tunai 

yang dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar (Intan, 2009). 

Informasi mengenai dividen per share sangat diperlukan untuk mengetahui berapa 

besar keuntungan setiap lembar saham yang akan diterima oleh para pemegang 

saham. Jika dividen per share yang diterima naik maka akan mempengaruhi harga 

saham di pasar modal. Karena dengan naiknya dividen per share kemungkinan besar 

akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dengan banyaknya 

saham yang dibeli maka harga saham suatu perusahaan akan naik di pasar modal 

(Maryati, 2012:4). 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan 

adalah sebagai berikut : 

 Ho1: Earning Per Share dan Dividend Per Share secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham  

 Ha1: Earning Per Share dan Dividend Per Share secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

 

2.9.2 Hubungan Earning Per Share Terhadap Harga Saham 

Earning Per Share (EPS) merupakan suatu anlisis yang menggambarkan 

jumlah keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap lembar sahamnya. Istilah laba 
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per lembar saham mengacu pada laba bersih yang diperoleh dari setiap saham 

bisaanya yang beredar pada periode tertentu. 

 Pada dasarnya, investor dalam menilai sebuah investasi melihat Earning per 

Share (EPS) yang diperoleh oleh perusahaan. Sebab EPS yang tinggi menandakan 

bahwa perusahaan tersebut kondisi dan kinerjanya dalam keadaan baik sehingga 

mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang tinggi kepada para stockholder. 

Keadaan ini juga memicu terjadinya peningkatan harga saham perusahaan. Sehingga 

dapat disimpulkan apabila perusahaan berhasil meningkatkan atau menghasilkan EPS 

yang baik maka akan memberikan manfaat terhadap pertumbuhan perusahaan, sebab 

harga saham perusahaan akan mengalami peningkatan dan perusahaan akan 

mendapatkan sumber pendanaan yang memadai dari penerbitan saham. Selain bagi 

perusahaan, EPS yang tinggi juga akan menguntungkan investor, sebab mereka akan 

mendapatkan keuntungan tiap lembar saham yang dimilikinya.  

 Berdasarkan argument tersebut maka pengembangan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Ho2: Earning Per Share secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham  

 Ha2: Earning Per Share secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham  

 

2.9.3 Hubungan Dividen Per Share Terhadap Harga Saham 
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 Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran bagi perusahaan 

dan pemegang saham akan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Salah satu  kebijakan di perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

adalah mengenai kebijakan dividen.  

 Menurut Brigham dan Houston (2006: 76) kandungan informasi atau 

persinyalan yang terdapat didalam pengumuman dividen akan memberikan sinyal 

bagi investor mengenai perubahan harga saham. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fama dalam  Einde  (2008: 101) menyimpulkan bahwa rata-rata harga 

saham meningkat setelah pembagian dividen. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen 

dapat meningkatkan harga sahamnya. Dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat 

berupa dividen saham atau dividen tunai. Dividen tunai merupakan salah satu dividen 

yang  dibagikan oleh perusahaan.    

 

 

 

 

 Berdasarkan argumen diatas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

 Ho3: Dividend Per Share secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

 Ha3: Dividend Per Share secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham 
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