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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Salah satu fungsi perusahaan yang penting bagi keberhasilan usaha suatu

perusahaan dalam pencapaian tujuannya adalah kondisi manajemen keuangan

perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus memberi perhatian khusus

terhadap kemajuan keuangan demi tercapainya tujuan perusahaan. Keuangan

memiliki ruang lingkup yang luas dan dinamis. Keuangan dapat berpengaruh

secara langsung terhadap kehidupan manusia dan organisasi. Untuk dapat

memperoleh laba dalam melakukan suatu usaha diperlukan keuangan yang

optimal agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan

keuangan perusahaan juga diperlukan manajemen yang baik. Oleh karena itu,

keuangan mempunyai hubungan yang erat terhadap ilmu manajerial.

Seiring dengan perkembangannya, manajemen keuangan tidak hanya

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

tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajemen keuangan juga mengatur

penginvestasian dana, mengatur kombinasi dana yang optimal, serta mengatur

pendistribusian keuntungan (pembagian dividen). Berikut pendapat yang

dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai beberapa pengertian dari manajemen

keuangan tersebut. Menurut Sutrisno(2011:2) Pengertian mengenai manajemen

keuangan adalah:

“Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-
usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah
serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana
tersebut secara efisien.”
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Sedangkan menurut VanHorne dan Wachowicz (2012:2) bahwa:

“Manajemen keuangan berhubungan dengan perolehan asset,

pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari tujuan beberapa

tujuan umum.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditunjukkan bahwa

pengertian dari Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan

dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dan

mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien untuk menghasilkan

keuntungan yang optimal dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.2. Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut Sutrisno (2011:5) Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga

keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai berikut:

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi yaitu masalah bagaimana manajer keuangan

harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang dapat

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana

yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan

investasi serta kegiatan usahanya.

3. Keputusan Dividen

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan

untuk menentukan besarnya dividen, stabilitas dividen yang dibagikan,

dividen saham, pemecahan saham, serta penarikan kembali saham yang

beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran

pemegang saham.

Fungsi manajemen keuangan adalah salah satu fungsi utama yang sangat

penting didalam perusahaan, disamping fungsi–fungsi yang lainnya yaitu fungsi
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pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Walaupun dalam

pelaksanaannya keempat fungsi–fungsi tersebut saling berhubungan dengan yang

lainnya.

2.1.3. Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang

digunakan sebagai standar dalam memberikan penilaian keefisienan keputusan

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

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang

benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara

normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai

perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik perusahaan

(pemegangsaham).Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan keuangan yang

benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai.

Menurut Martono dan Harjito (2010:13) tujuan dari manajemen

keuangan keuangan sebagai berikut:

“Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai
perusahaan (memaksimumkan kemakmuran pemegang saham) yang
diukur dari harga saham perusahaan.”

Sedangkan menurut Ross, Westerfield, Jordan. (2010:13) tujuan

menajemen keuangan adalah sebagai berikut:

“Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai

pasar dari ekuitas pemilik yang ada.”

Jadi dapat ditunjukkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan

oleh manajer keuangan adalah merencanakan pendanaan dan pengalokasian dana

agar perusahaan dapat memaksimalkan profit atau meminimalkan biaya yang

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan dimana

perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan dapat bertahan dengan

bisnisnya.
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2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Membahas manajemen keuangan tidak bisa lepas dari laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015:2) laporan keuangan merupakan

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat

disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas atau

laporan arus dana),  catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun

dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

keputusan.

Menurut Wild & Subramanyam 2012:79) menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan produk proses
pelaporankeuangan yang diatur oleh standar dan aturan
akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan
pengawasan perusahaan.”

Laporan keuangan menurut Harahap (2013:105) :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan
hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka
waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim di
kenal adalah Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil
usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi
Keuangan.”

Dari kutipan diatas dapat ditunjukkan bahwa laporan keuangan yang

merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang dibuat oleh

manajemen dan diproses melalui siklus akuntansi yang akan digunakan oleh

pemilik perusahaan, calon investor, kreditur, pemerintah dan pihak-pihak lainnya

yang berkepentingan untuk melihat kinerja keuangan dan operasional

perusahaanpada saat tertentu atau pada jangka waktu tertentu.
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2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang

berkepentingan terhadap semua perusahaan. Informasi yang ada dalam

laporan keuangan ini dapat langsung digunakan oleh pemakai, namun ada

juga yang harus dianalisis lebih lanjut misalnya dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan melalui rasio

keuangan akan lebih memudahkan dalam menilai kondisi keuangan suatu

perusahaan.Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap

informasi keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, akan mencari informasi

manayangakan dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga laporan

keuangan perlu diklasifikasikan dalam berbagai jenis laporan keuangan.

Menurut Harahap (2013:106), jenis-jenis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu

tanggal tertentu.

2. Perhitungan laba rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.

3. Laporan sumber dan penggunaan dana, disini dimuat sumber dan

pengeluaran perusahaan selama satu periode.

4. Laporan arus kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas

dalam suatu periode.

5. Laporan harga pokok produksi, menggambarkan berapa unsur dan apa

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatubarang.

6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak

dibagikan kepada pemilik saham.

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan.

8. Laporan kegiatan keuangan, menggambarkan transaksi laporan

keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas.
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2.2.3 Tujuan, Manfaat dan Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:3), tujuan laporan keuangan

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja,

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan

menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari laporan keuangan adalah

memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur

laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan

disamping pihak manajemen perusahaan.

Manfaat laporan keuangan itu sendiri terletak pada interpretasi masing-

masing pemakainya. Pemakai dalam konteks ini adalah pihak-pihak yang

berkepentingan. Secara luas manfaat laporan keuangan adalah memberikan

informasi mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang

mengeluarkan laporan keuangan, dari hasil analisis tersebut diketahui potensi-

potensi dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan  sehingga pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat mempergunakannya

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat ditunjukkan bahwa tujuan

laporan keuangan adalah informasi perubahan posisi keuangan perusahaan

yang bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasional

perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan

perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan investasi. Sedangkan pengguna laporan

keuangan dapat diklasifikasikan menjadi seperti berikut:

1. Internal :

a. Pengelola : Untuk memberikan informasi dalam pengambilan

keputusan, dan mengevaluasi usaha yang sedang di laksanakan.

b. Karyawan : Memberikan informasi yang terkait dengan stabilitas dan

profitabilitas perusahaan, serta dapat bekerja dalam jangka waktu

panjang.
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2. Eksternal :

a. Investor : Untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan

resiko yang terkait dengan investasi modal.

b. Kreditor : Untuk memberikan informasi yang menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan tepat waktu.

c. Pelanggan : Untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan

kelangsungan hidup perusahaan, terutama bagi pelanggan yang

melakukan kerjasama dalam jangka panjang.

d. Pemerintah : Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar

pajak.

2.3 Rasio Keuangan

Untuk mengetahui kemampuan finansial perusahaan, adalah dilihat dari

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan merupakan laporan yang

menunjukan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam keuangan ini sangat

bermanfaat suatu periode tertentu, Kasmir (2012:7). Salah satu cara menganalisis

laporan keuangan adalah melalui analisis laporan rasio keuangan. Analaisis ini

akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa dan prospeknya

dimasa yang akan datang serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh

seorang business enterprise.

Menurut Harahap (2013:297) menyatakan :

“Analisis rasio keuangan adalah angka yang diperoleh hasil

perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”.

Sedangkan menurut Kasmir (2012:204) menyatakan:

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka
yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka
dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara
satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau
antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian
angka yang dipertimbangkan dapat berupa angka-angka dalam satu
periodemaupun berbeda periode”.
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Maka dapat diambil kesimpulan bahwa rasio keuangan merupakan

perbandingan antar komponen-komponen dalam laporan keuangan yang memiliki

hubungan yang relevan sehingga dapat diketahui kinerja laporan keuangan.

Menurut Agus Sartono (2010:114) rasio financial dibagi kedalam 4

kategori utama, yaitu:

1. Rasio likuiditas, yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban kewajiban finansial yang berjangka pendek

tepat pada waktunya.

2. Rasio aktivitas, menunjukan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam

menggunakan asset untuk memperoleh penjualan.

3. Finansial leverage ratio, menunjukan kapasitas perusahaan untuk

memenuhi kewahiban baik itu untuk jangka pendek maupun jangka

panjang.

4. Rasio profitabilitas, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan

memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset

maupun laba bagi modal sendiri.

Dalam penelitian ini digunakan 2 rasio keuangan yaitu Return on

Investment (ROI) dan Earning per share (EPS).

2.3.1 Return On Investment

a. Pengertian ROI

Menurut (Agus Sartono, 2010: 123):

“Return on Investment (ROI) atau yang sering juga disebut
dengan “Return on Total Assets” merupakan pengukuran
kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di
dalam perusahaan”.

Menurut (Syamsuddin, 2011:63)

“Return on investment merupakan perbandingan antara laba
bersih setelah pajak dengan total aktiva. Return on
investment adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia
didalam perusahaan”.
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Menurut Harahap (2013:63),

“Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan suatu
perusahaan. Return on investment merupakan rasio yang
menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila
di ukur dari nilai aktiva”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditunjukan bahwa

Return On invesment adalah rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba bersih

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan.

b. Faktor yang Mempengaruhi ROI

ROI dipengaruhi oleh dua faktor, sebagai berikut (Hesty Mariyati

Lumbanraja, 2014: 18) :

1) Tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi

perusahaan.

2) Profit margin dan besar keuntungan operasi yang dinyatakan

dalam persentase dan jumlah penjualan bersih.

Efek dari kedua faktor tersebut adalah ROI berubah apabila

terdapat perubahan pada progit margin atau asset turnover. ROI naik

ketika profit margin naik, dengan cara efisiensi sektor produksi,

penjualan dan lain-lain. ROI naik ketika asset turnover juga besar

dengan cara manajemen dalam membuat kebijaksanaan investasi dana

dalam aktiva.

c. Rumus Menghitung ROI

ROI dihitung dengan rumus :

ROI= laba setelah pajak (EAT) x 100%

Total asset

(Agus Sartono, 2010: 123)
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2.3.2 Earnings Per Share (EPS)

a. Pengertian EPS

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:154):

“Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan

bagian laba pada setiap sahamnya.”

Sedangkan menurut Tandelilin (2010:373):

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

pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditunjukan bahwa Earning

Per Share merupakan rasio yang menunjukan laba bersih yang siap dibagikan

kepada pemegang saham dengan jumlah lembar saham perusahaan setiap

tahunnya.

Ketika angka EPS suatu perusahaan meningkat maka prospek perusahaan

dapat dikatakan baik. Kecilnya angka EPS suatu perusahaan menggambarkan

bahwa kecil kemungkinan investor menerima deviden. EPS yang menurun

cenderung membuat harga saham menurun.

b. Faktor yang Mempengaruhi EPS

Berdasarkan penelitian oleh Vicky Wulandari (2012) dalam Hesty

Mariyati Lumbanraja (2013: 24), faktor yang menyebabkan naik turunnya EPS

adalah pada keadaan :

1) Laba bersih yang meningkat dan jumlah lembar saham tetap,

2) Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham turun,

3) Laba bersih naik dan jumlah lembar saham turun,

4) Persentase kenaikan laba bersih lebih besar dibandingkan persentase

kenaikan jumlah lembar saham,

5) Persentase penurunan jumlah lembar saham lebih besar dibandingkan

persentase penurunan laba bersih.

Keadaan di atas menunjukkan EPS yang meningkat, sedangkan untuk

penggambaran EPS yang mengalami penurunan adalah pada keadaan yang

sebaliknya dari keadaan di atas.
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c. Kegunaan dan Rumus Menghitung EPS

Investor sering menggunakan analisis dengan menggunakan perhitungan

EPS karena mendapatkan informasinya sangat mudah cukup dengan

menghitungnya dengan cara membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah

sahamnya yang beredar. Dan kedua informasi tersebut bukanlah hal yang sulit

untuk dapat diketahui.

EPS = laba bersih

Jumlah saham beredar

(Darmadji dan Fakhrudin, 2012: 154)

2.4 Saham

2.4.1 Pengertian Saham

Saham adalah sebuah surat berharga yang diperdagangkan di pasar

modal dan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan

terbatas (emiten) yang menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga

pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor

membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham

perusahaan. Harga saham di bursa ditentukan oleh kekuatan pasar, artinya harga

saham tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran.

Menurut Tendelilin (2010:18) mendefinisikan bahwa :

“Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset

perusahaan yang menerbitkansaham.”

Menurut Husnan (2011:303) mendefinisikan bahwa:

“Sekuritas (saham) merupakan secarik kertas yang menunjukan
hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk
memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang
menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang
memungkinkan pemodal tersebut menjalankan hak nya.”

Sedangkan menurut Rusdin (2013:68) :

“Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas

suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas

penghasilan dan aktiva perusahaan.”
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Jadi dapat ditunjukkan bahwa saham adalah surat berharga yang

diperdagangkan di pasar modal yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana saham tersebut menyatakan

bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan

tersebut.

2.4.2 Pengertian Harga Saham

Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan.

Keberhasilan dalam menghasilakan 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,2010:20):

“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 (2013:66) menyatakan bahwa:

“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.”

Menurut Martono (2011:13) didefinisikan sebagai berikut :

“Harga saham merupakan refleksi dari keputusan-keputusan

investasi, pendanaan (termasuk kebijakan dividen) dan pengelolaan

aset.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat ditunjukan bahwa

Harga saham adalah nilai kekayaan bersih ekonomis dibagi dengan jumlah lembar
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saham yang beredar. Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan

penawaran dimana makin banyak orang yang ingin membeli maka harga saham

tersebut cenderung bergerak naik.

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.

Meningat 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 diakhir perdagangan. Harga

penutupan mungkin menjadi harga pasar.

2.5 Pengaruh ROI, EPS terhadap Harga Saham

2.5.1 Pengaruh Return On Investment terhadap Harga Saham

Menurut Agus Sartono (2010:123), ROI merupakan pengukuran

kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Hal ini

menggambarkan kinerja perusahaan dalam mengelola seluruh aktivanya dalam

rangka mencapai laba. Maka, apabila perhitungan rasio ini semakin tinggi,

semakin baik pula keadaan suatu perusahaan. Keadaan baik dalam perusahaan,

maka akan menjadi hal yang menarik bagi investor untuk berinvestasi, karena

perusahaan dengan ROI yang tinggi dirasa aman dan ada pengharapan untuk

memperoleh keuntungan. Semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli

saham, maka harga saham pun akan naik. Karena pada hakekatnya harga suatu

saham ditentukan oleh keadaan pasar yaitu dari tingkat permintaan dan penawaran

saham. ROI merupakan rasio terpenting diantara rasio profitabilitas lain jika

digunakan untuk memprediksi return saham. Banyak pada penelitian sebelumnya,

ROI selalu dihubungkan pengaruhnya terhadap harga saham dan sebagian besar

dinyatakan bahwa ROI berpengaruh secara signifikan. Dimana ROI yang tinggi

akan menarik banyak investor sehingga meningkatkan harga saham.
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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 keuangan

yang sering 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 dampak pada calon

investor/investor untuk lebih meningkatkan kepemilikan saham perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Rangkuman penelitian-penelitian terdahulu

Judul Penelitian

dan peneliti

Variabel

Penelitian

Alat Analisis Hasil

Pengaruh ROI, NPM,

PER dan EPS

terhadap Harga

Saham

(Bias Mayashi Diandini

Rantau)

Variabel

independent : ROI,

NPM, PER, EPS

Variabel dependent:

Harga Saham

Analisi regresi

linier berganda

ROI,

NPM,PER,EPS

secara simultan

berpengaruh

terhadap harga

saham pada

perusahaan

makanan di BEI.

Dari keempat

variabel yaitu ROI,

NPM, PER, EPS

secara parsial

hanya variabel

PER dan EPS yang
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berpengaruh

signifikan terhadap

harga saham

Pengaruh

Profitabilitas dan

Leverage terhadap

Harga Saham (studi

pada perusahaan

Aneka Industri sub

sektor Industri

Otomotif dan

komponennya yang

terdaftar pada BEI

periode tahun 2009-

2012)

(Fisiko riski saputra,

siti rail handayani, nila

firdauzi nuzula)

Variabel

independen: DAR,

DER, ROE, ROI,

EPS

Variabel dependen:

Harga Saham

Uji Asumsi klasik

Analisis regresi

linier berganda

DAR, DER, ROE,

ROI dan EPS

secara simultan

dan parsial

berpengaruh

signifikan terhadap

harga saham

Pengaruh ROI, EPS

dan DPS terhadap

Harga Saham

perusahaan

pertambangan yang

terdaftar di BEI

periode 2008-2010

(Denies Priatinah dan

Prabandaru Adhe

Kusuma)

Variabel

Independen: ROI,

EPS, DPS

Variabel

Dependen: Harga

Saham

Uji Asumsi

Klasik

ROI, EPS dan DPS

berpengaruh positif

dan signifikan

terhadap harga

saham

Pengaruh ROI, ROE,

NPM dan EPS

Variabel

independen: ROI,

Analisis Regresi

Linier Berganda

Variabel ROI,

ROE, NPM dan
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terhadap Harga

penutupan Saham

Perusahaan (studi

pada perusahaan

properti dan real

estate yang terdaftar

di BEI periode 2010-

2012)

(Yoga Pratama Putra,

Moch Dzulkirom AR,

Sri Mangesti Rahayu

ROE, NPM, EPS

Variabel

Dependen: Harga

penutupan Saham

Uji Asumsi

Klasik

Uji F

Uji T

Koefisien

Determinasi

EPS berpengaruh

secara signifikan

terhadap Harga

saham

Pengaruh EPS, ROI

dan EVA terhadap

Return Saham

perusahaan Otomotif

di BEI

(Putu Vito Veda

Janitra dan I Ketut

Wijaya Kesuma)

Variabel

independen: EPS,

ROI, EVA

Variabel

Dependen: Return

Saham

Analisis regresi

linier berganda

Uji Asumsi

Klasik

Variabel ROI dan

EPS secara

signifikan

berpengaruh positif

terhadap return

saham sedangkan

EVA tidak

memiliki pengaruh

yang signifikan

terhadap return

saham

The relationship

between the ROA,

ROE and ROI ratios

with jordanian

Insurance Public

Companies Market

Share Prices

Independent

Variabel:

ROA,ROE, ROI

Dependent

Variabel: Share

Prices

Regression

Analysis

Three ratios

ROA,ROE,ROI

together showed a

strong and positive

relationship with

sahre prices

Impact of selescted Independent Analisis regresi EPS has a strong
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Financial variabels on

Share Price of

Publicity Listed

Firms in the

Phillipines

(Placido M.Menaje,Jr.)

variabel:

EPS, ROA

Dependent

Variabel:

Share Price

linierberganda positive impact on

share price and

ROA is negatively

correlated with

share price

2.7 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh keuntungan,

maka perusahaan memerlukan investasi untuk memperlancar proses operasinya.

Investasi merupakan komitmen dana yang dibuat dengan harapan dari beberapa

tingkat pengembalian yang positif. Investasi yang dilakukan perusahaan untuk

memperlancar proses operasinya berupa investasi pada aktiva. Dalam mengelola

aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan, seorang manajer keuangan harus dapat

menentukan berapa besar alokasi untuk masing-masing aktiva (aktiva tetap

maupun aktiva lancar) sehubungan dengan bidang usaha dari perusahaan tersebut.

Keputusan investasi oleh investor (pihak yang memiliki kelebihan dana)

ditentukan oleh pengharapan masa yang akan datang mereka atas kesuksesan

suatu usaha. Namun demikian, masa yang akan datang penuh ketidakpastian. Oleh

karena itu, investor memerlukan informasi untuk mengurangi ketidakpastian yang

mereka hadapi. Sebelum memutuskan suatu investasi, mereka menganalisis

berbagai kejadian, keadaan masa kini dan masa lalu yang diharapkan dapat

digunakan untuk membantu mereka membuat keputusan investasi.

Seperti dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2011), tujuan

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangn suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pemakai laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan meliputi investor

potensial seperti karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor, pelanggan,

pemerintah serta lembaga-lembaganya masyarakat.
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Dengan demikian, investor merupakan salah satu pihak yang mempunyai

kepentingan langsung terhadap informasi keuangan. Investor memerlukan

informasi kuantitatif yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan karena

laporan keuangan memberikan informasi keuangan perusahaan penerbit saham

(emiten), yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor dalam

berinvestasi.

Tercapainya tujuan perusahaan diukur oleh tingkat profitabilitas

perusahaan yaitu kemampuan perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba

selama periode tertentu. Setiap perusahaan harus berada dalam keadaan yang

menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Menurut Gitman (2011), pengertian profitabilitas adalah:

“profitability is the relationship between revenues and cost generated by

using the firm assets current and fixed in productive activities”.

Artinya bahwa profitabilitas adalah hubungan antara pendapatan dan biaya

yang diakibatkan oleh adanya aktiva tetap dan aktiva lancar perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas

adalah hubungan antara pendapatan dan biaya yang menunjukan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, dalam penelitian ini

yang digunakan yaitu Return On Investment (ROI). Alasannya yaitu karen ROI ini

merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di

dalam perusahaan. Sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat

profitabilitas secara menyeluruh. Semakin tinggi rasio ini semakin baik keadaan

suatu perusahaan.

Faktor lain yang juga mendapat perhatian investor adalah Earning Per

Share (EPS). EPS merupakan suatu analisis yang menggambarkan jumlah

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



29

lembar saham mengacu pada laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa

yang beredar pada periode tertentu. Menurut Gitman (2011) :

“The firm’s Earning Per Share (EPS) is a generally of interset to present
or prospective stockholders and management. As we noted earlier, EPS
represents the number of dollars earned during the period on behalf of
each outstanding share of common stock”.

Pengertian earning yang terkait dengan EPS menunjukan kemampuan

perusahaan dalam meraih keuntungan dalam menjalankan operasi

perusahaan.perusahaan yang menghasilkan earning yang tinggi tentu saja akan

disukai oleh investor karena hal itu menunjukkan besarnya bagian keuntungan

yang akan diterima oleh pemegang saham.

Perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang mampu mencapai

target laba dan mampu menyeimbangkan antara proporsi untuk investasi dan

untuk para pemegang saham, biasanya perusahaan tersebut menjadi sasaran para

investor untuk menanamkan uangnya.

Pusat perhatian para investor di pasar modal adalah harga saham. Harga

saham di pasar modal ditentukan oleh permintaan dan penawaran para investor

terhadap harga saham (Sartono, 2011). Harga saham akan mengalami perubahan

(naik atau turun) dari satu waktu ke waktu lain. Perubahan harga tersebut

tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Apabila suatu saham

mengalami kelebihan permintaan, harga akan cenderung naik. Sebaliknya jika

terjadi penawaran, harga saham cenderung turun.

Harga saham dalam penelitian ini merupakan harga pasar dalam

pengertian harga saham dalam pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar untuk

memperdagangkan saham yang telah beredar. Harga saham pada pasar sekunder

ditentukan para investor melalui pertemuan permintaan dan penawaran. Harga

pasar saham memiliki nilai yang berbeda-beda untuk setiap waktu.

Harga saham suatu perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan di

mata investor. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para

pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan

dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari
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keputusan-keputusan investasi, pendanaan dan kebijakan dividen. Ketiga

keputusan keuangan tersebut secara bersama-sama menetukan nilai perusahaan.

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:93) menyatakan Hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena

jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan pada teori yang peneliti peroleh,

belum berdasarkan 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 Investment (ROI) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap harga saham.

H2 : Earning per share (EPS) secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap harga saham

H3 : Return on Investment dan Earning per share secara simultan

berpengaruh terhadap harga saham.


