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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal secara umum merupakan tempat jual beli sekuritas. Di 

Indonesia, pasar modal dinamakan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang merupakan 

penggabungan antara dua bursa saham yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa 

Efek Surabaya (BES). Hal tersebur dilakukan agar nilai kapitalisasi pasar 

meningkat Gumanti (2011:67) 

 Pengertian modal menurut UUD Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 

adalah: 

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek”. 

Sedangkan pengertian pasar modal secara umum adalah pasar yang 

mempertemukan pihak kelebihan/menawarkan dana (the lender) dan pihak yang 

memerlukan/membutuhkan dana (the borrower). Beberapa pendapat yang 

mengemukakan definisi dari pasar modal antara lain sebagai berikut.       

Pengertian pasar modal menurut Fahmi (2012:52) adalah : 

“Pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan 

menjual saham (stock) dan obligasi (bond), dengan tujuan dari hasil 

penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan 

dana atau untuk memperkuat modal perusahaan”. 

Pengertian pasar modal menurut Tandelilin (2010:26) adalah: 

“Pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan 

pihak yang membutuhkan dana dengan cara menjualbelikan 

sekuritas” 

Pengertian pasar modal menurut Sunariyah (2011:4) adalah: 

“Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat berupa 

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, 

obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai 

jasa para prantara pedagang efek”. 
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Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal 

merupakan tempat penghubung antara investor dengan perusahaan melalui 

perdagangan instrument keuangan jangka panjang berupa saham, obligasi dan 

jenis surat berharga lainnya. 

2.1.2 Jenis-Jenis Pasar Modal 

Jenis-jenis investasi menurut Tandelilin (2010:1) pasar modal di 

Indonesia terbagi dalam dua jenis, yaitu: 

1. Pasar Perdana  

Dalam pasar perdana inilah untuk pertama kali perusahaan menjual 

sekuritasnya,dan proses itu disebut dengan istilah Initial Public Offering (IPO) 

atau penawaran umum, atau dapat juga dikatakan pasar perdana terjadi pada 

perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama 

kalinya. 

2. Pasar Sekunder 

Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, selanjutnya sekuritas emiten 

tersebut kemudian bisa diperjualbelikan oleh dan antara investor di pasar 

sekunder. Dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan 

perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pasar 

sekunder memberikan likuiditas kepada investor, bukan kepada perusahaan. 

Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu: 

1) Pasar Lelang (auction market) 

Pasar sekunder yang merupakan pasar lelang adalah pasar sekuritas 

yang melibatkan proses pelelangan (penawaran) pada sebuah lokasi 

fisik. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan perantara 

(broker) yang mewakili masing-masing pihak pembeli dan penjual. 

2) Pasar Negosiasi (negosiation market) 

Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan 

pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli 

dari investor dan menjual ke investor. 
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2.2  Investasi 

2.2.1 Pengertian Investasi 

suatu kegiatan menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan 

harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Investasi 

merupakan pengeluaran untuk pembelian modal atau barang-barang yang tidak di 

konsumsi saat ini namun digunakan untuk kegiatan produksi untuk menghasilkan 

barang atau jasa di masa yang akan datang.  

Pengertian investasi menurut Tendelilin (2010:2) adalah: 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa depan”. 

Pengertian investasi menurut Jugiyanto (2010:5) adalah: 

“Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di 

dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu”. 

Pengertian investasi menurut Sunariyah (2010:4) adalah: 

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”. 

Dapat ditarik kesimpulan dalam penjelasan diatas bahwa investasi 

merupakan pengeluaran untuk menanamkan modal dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang.  

2.2.2 Tujuan Investasi 

Tujuan investasi menurut Tandelilin (2010:7) adalah: 

“Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, 

yang biasa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah 

nilai saat ini dan pendapatan masa datang.” 

Menurut Tandelilin (2010:8) ada beberapa alasan mengapa banyak orang 

melakukan investasi, antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 
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mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan 

perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari 

risiko penurunannilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh 

inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat 

yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu. 

Dapat disimpulkan bahwa tujuan seseorang maupun perusahaan 

melakukan investasi adalah memperoleh suatu keuntungan dikemudian hari dari 

hasil investasinya dalam jangka waktu tertentu. 

2.2.3 Proses Keputusan Investasi 

Proses keputusan investasi merupakan suatu rangkaian yang 

berkesinambungan. Menurut Tandelilin (2010:8) proses keputusan investasi 

terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai 

keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima 

tahap keputusan, yaitu: 

1. Penentuan tujuan investasi 

Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah penentuan tujuan 

investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor 

bisa berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan 

tersebut. 

2. Penentuan kebijakan investasi 

Tahap kedua ini merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi 

tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan 

penentuan keputusan alokasi aset (asset allocation decision). Keputusan 

ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas 

aset yang tersedia (saham, obligasi, real estate ataupun sekuritas luar 

negeri). Investor juga harus memperhatikan berbagai berbagai batasan 



15 
 

yang mempengaruhi kebijakan investasi seperti seberapa besar dana yang 

dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan 

pelaporan yang harus ditanggung. 

2.3 Laporan Keuangan  

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan sistem informasi yang relevan tentang 

posisi keuangan perusahaan, pada setiap akhir periode perusahaan diwajibkan 

untuk menyusun laporan keuangan. Selain perusahaan ada beberapa pihak yang 

perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan yaitu calon investor. Berikut 

pengertian laporan keuangan menurut para ahli antara lain: 

 Pengertian laporan keuangan menurut Fahmi (2012:25)  

“Laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut”. 

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2010:31)  

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan”. 

 Pengertian laporan keuangan menurut Menurut Walter, et,al., (2011:2) 

menyatakan bahwa: 

“Laporan keuangan (financial statements) adalah dokumen bisinis 

yang digunakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya 

kepada berbagai kelompok pemakai yang dapat meliputi manajer, 

investor, kreditor, dan agen regulator”. 

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan dokumen 

yang berisi kondisi keuangan sebuah perusahaan yang telah dilakukan melalui 

proses akuntansi selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Pengertian tujuan laporan keuangan menurut Fahmi (2011:28) 

menyatakan bahwa : 

“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 di samping pihak manajemen perusahaan”. 

 Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, 

membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan 

ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul 

tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan 

menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan 

dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang 

dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-

penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus faktual dan 

dapat diukur secara objektif. Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai 

sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset 

perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, 

sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan 

yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. 

2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan 

meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan 

datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih 

menguntungkan. 

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk 

menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama 

periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan 

keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 
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2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan 

Jenis laporan keuangan menurut Gumanti (2011:130) yaitu : 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Merupakan laporan tentang kekayaan dan kewajiban atau beban suatu 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

2. Laporan Laba-Rugi (income statement) 

Menunjukan kinerja oprasi suatu perusahaan dalam suatu periode 

akuntansi tertentu dan juga menunjukan seberapa jauh perusahaan mampu 

menjalankan kegiatan usaha serta seberapa efisien perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. 

3. Laporan Perubahan Modal (Statement of Changes in Capital) 

Menunjukan berapa besar bagian atau porsi dari keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan yang diinvestasikan kembali ke perusahaan yang 

mempengaruhi besaran modal secara keseluruhan. 

4. Laporan Arus Kas (Cash Flow) 

Menyajikan informasi tentang arus kas bersih dari tiga kegiatan utama di 

perusahaan, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dan pendanaan, 

dan arus kas dari aktivitas investasi. 

2.3.4 Keterbatasan Laporan Keuangan  

 Menurut Munawir (2010:9) dalam buku “Analisa Laporan Keuangan” 

keterbatasan laporan keuangan antara lain: 

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan 

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya 

sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. 

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya 

bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dengan standar nilai yang 

mungkin berbeda atau berubah-ubah. 

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi 

keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu 

dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut menurun, dibanding 

dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume penjualan 

yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau 
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mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan tersebut 

disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti 

kenaikan harga-harga. 

4.  Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-

faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu uang. 

2.3.5 Teknik Analisa Laporan Keuangan 

 Teknik analisa menurut Fahmi (2011:11) adalah sebagai berikut : 

1. Menilai “Reliability Laporan” periode laporannya. 

2. Lakukan analisa perubahan modal kerja atau arus kas. 

3. Membuat laporan konsolidasi 

4. Mereview interrelated account 

5. Penggunaan segmen bisnis perusahaan yang dianalisa. 

6. Meneliti lebih dalam beberapa transaksi yang bersifat : Related Parties 

Transaction (hubungan istimewa). 

7. Menghitung dan menafsirkan rasio keuangan yang lazim. Kemudian rasio 

ini dibandingkan dengan situasi : 

a. Ekonomi internasional 

b. Ekonomi nasional  

c. Rasio rata-rata industri atau bisnis  

d. Rasio periode demi periode 

e. Rasio standar atau budget 

8. Memahami metode dan cara penyusunan laporan keuangan. 

9. Menilai laporan akuntan. 

10. Menguasai konsep dan teknik analisa laporan keuangan, filosofi rasio, 

tujuan dan kegunaannya. 

11. Memahami prinsip dan kebijakan akuntansi. 

12. Memahami situasi yang dihadapi perusahaan, termasuk bidang usaha jenis 

industry, sejarah perusahaan, risiko yang mungkin dihadapi, gaya 

manajemen, pemilikan, dan prospek industri yang bersangkutan. 

13. Tujuan disusunnya laporan keuangan. 
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14. Bentuk perusahaan. 

15. Sistem pengawasan dalam perusahaan yang menghasilakan laporan 

keuangan. 

16. Ketaatan pada peraturan maupun agama. 

17. Menilai kualitas comparability. 

 Semua teknik analisis yang digunakan itu merupakan permulaan dari proses 

analisis yang diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan dan semua teknik 

tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu membuat data agar lebih dimengerti 

oleh pembaca sehingga dapat digunakan dengan baik sebagai acuan dasar dalam 

pengambilan keputusan.  

2.4 Rasio Keuangan 

2.4.1 Pengertian Rasio Keuangan  

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap 

rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. 

Pengertian rasio keuangan menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi 

(2011:108) analisis rasio keuangan adalah : 

“Analisis rasio keuangan merupakan instrument analisis prestasi 

perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator 

keuangan, yang ditunjukan untuk menunjukan perubahan dalam 

kondisi keuangan atau presentasi oprasi di masa lalu dan membantu 

menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian 

menunjukan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan”. 

Pengertian analisis rasio keuanagn menurut Samryn (2011:409) analisis 

rasio keuangan adalah 

“Suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan 

menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab 

beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari 

perusahaan”. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan 

merupakan alat untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang 

menjelaskan hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukan untuk mengubah 

perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan. 
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2.4.2 Jenis Rasio Keuangan 

Jenis-jenis rasio keuangan menurut J.F. Weston and Thomas E. Copeland 

(dalam Wahyu Murti, 2011:34) terdiri dari likuiditas, leverage, aktivitas, 

profitabilitas, pertumbuhan dan penilaian. 

1. Likuiditas 

Merupakan rasio yang menunjukan hubungan antar aset lancar dengan 

hutang lancarnya. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Masalah 

likuiditas berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan keuangannya. Semakin tinggi likuiditas suatu aktiva, 

semakin tinggi kepastiannya untuk menjadikannya uang tunai. 

2. Aktivitas 

Merupakan rasio yang menunjukan seberapa besar efektivitas perusahaan 

dalam menjalankan oprasionalnya. Sehingga rasio ini mengukur seberapa 

jauh aktivitas perusahaan dalam menggunakan dananya secara efektif. 

Efektivitas ini diasumsikan adanya saldo yang tepat untuk disediakan atas 

pemanfaatan aktiva perusahaan. 

3. Leverage 

Merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi hutang perusahaan. Besarnya tingkat pinjaman perusahaan 

berhubungan dengan kesanggupan perusahaan membayar pinjaman dan 

besarnya keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Perusahaan dapat 

menghilangkan resiko ketidak sanggupan membayar pinjaman dengan 

tidak melakukan pinjaman ke luar, tetapi hal ini akan menyebabkan 

kecilnya keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan karena seluruh 

dananya berasal dari ekuitas. 

4. Profitabilitas 

Merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan. Profitabilitas menunjukan seberapa efektifnya 

perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan laba. Semakin baik rasio 
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profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan. 

5. Pertumbuhan  

Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industry dan dalam 

perkembangan ekonomi secara umum 

6. Penilaian 

Mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang 

melampaui pengeluaran biaya investasi. Rasio ini ukuran yang paling 

lengkap tetang prestasi perusahaan, karena mencerminkan rasio resiko 

(dua rasio yang pertama) dan rasio pengembalian (tiga rasio berikutnya). 

Rasio penilaian sangat penting oleh kareana raasio tersebut berkaitan 

langsung dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan dan kekayaan 

para pemegang saham. 

Sedangkan Irham Fahmi (2011:120), yang termasuk kedalam rasio – 

rasio keuangan tersebut, terdiri dari : 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas secara umum ada dua yaitu current ratio dan quick 

ratio ( acid test ratio) 

2. Rasio Leverage  

Rasio leverage secara umum ada tujuh yaitu debt to total assets, debt 

to equity ratio, times interest earned, cash flow coverage, long term 

debt to totsl capitalization, fixed charge coverage, dan cash flow 

adequancy.   

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas secara umum ada tiga, yaitu inventory turnover, fixed 

asset turnover, dan total asset turnover. 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas secara umum ada empat yaitu gross profit margin, 

net profit margin, return on assets dan return equity. 
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5. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan secara umum dilihat dari berbagai segi yaitu dari 

segi sales (penjulan), earning after tax, laba per saham, deviden per 

lembar saham, dan harga per lembar saham. 

6. Rasio Nilai Pasar 

Rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi 

di pasar. Secara umum rasio nilai pasar ada enam yaitu earning per 

share (EPS), price earning ratio (PER), book value per share (PBV), 

dividen yield, dan dividen payout ratio 

2.5 Earning Per Share (EPS) 

2.5.1 Pengertian Earning Per Share (EPS) 

Earning per share (EPS) menunjukan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba dalam setiap lembar per sahamnnya. Oleh karena itu 

EPS merupakan suatu indikasi laba yang akan dipertahankan oleh investor. Bagi 

investor semakin tinggi nilai EPS maka semakin tinggu perusahaan memberikan 

pendapatannya pada pemegang saham. 

Pengertian earning per share menurut Gitman (2012:81) adalah : 

“The firm’s earning per share (EPS) is generally of interest 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”. 

Yang artinya laba perusahaan per saham (EPS) pada umumnya menarik 

bagi para pemegang saham dan manajemen seperti kita catat sebelumnnya, EPS 

merupakan jumlah dolar yang diperoleh selama periode berjalan atas nama 

masing-masing saham terhutang dari saham biasa yang beredar. 

Pengertian earning per share (EPS) Menurut Irham Fahmi (2012:96), 

adalah : 

“Bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para 

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki”. 

Pengertian earning per share (EPS) menurut  Kasmir (2012:207) adalah: 

“Earning Per Share (EPS) merupakan rasio untuk mengukur 
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keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham”. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa earning per share 

(EPS) merupakan rasio yang mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam 

memberikan keuntungan bagi pemegang saham dari setiap lembar per sahamnnya. 

Jika rasio EPS rendah berarti manajemen atau perusahaan belum berhasil 

memuaskan pemegang saham. Sebaliknya jika rasio EPS tinggi, kesejahteraan 

pemegang saham meningkat. 

2.5.2 Pengukuran Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba yang 

tersedia bagi para pemegang saham biasa (laba setelah pajak dikurangi dividen 

saham preferen) dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama 

periode perhitungan yang dilakukan. 

Menurut Gitman (2012:81) pengukuran EPS dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

EPS = 
                                         

number                                 
 

sedangkan pengukuran yang dilakukan oleh investor adalah : 

EPS= 
 A 

        sa am
 

Menurut Darmaji dan fakhrudin (2012:154) Jika pada perusahaan 

terdapat saham preferen, maka rumus yang dapat digunakan yaitu : 

EPS =
Laba  ersi - i iden  a am   e e e 

 umla   a am  eredar
 

Menurut Darmadji & Fakhrudin (2012:155) : 

Pada rumus ini, terlebih dahulu laba bersih dikurangkan dengan porsi 

dividen untuk saham preferen, baru kemudian dibagi dengan jumlah saham biasa 

yang beredar. Pada umumnya saham preferen di Indonesia kurang popular, 

sehingga banyak yang tertarik terhadap saham biasa. Oleh karena itu, banyak yang 

menggunakan rumus yang pertama, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham 

yang beredar. Penggunaan rumus EPS pada umumnya akan lebih bermanfaat jika 

dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya sehingga analisis akan menjadi 
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lebih luas. Untuk keperluan analisis yang baik, perbandingan tidak hanya 

dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi dengan industri yang sejenis. 

Alasan menggunakan Earning Per Share menurut Eduardus Tandelilin 

(2010:366) menerangkan bahwa Earning Per Share diutamakan dalam analisis 

perusahaan karena tiga alasan: 

1. Laba Per Saham biasa dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik saham. 

2.  Dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya dibayarkan dari earning 

(laba). 

3. Adanya hubungan antara perubahan earning (laba) dengan perubahan harga 

saham. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Earning Per Share 

(EPS) merupakan pertimbangan bagi pemegang saham dalam berinvestasi 

sehingga memberikan koreksi yang positif terhadap harga saham. Rasio ini 

mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan jika laba perusahaan meningkat 

maka perusahaan dinilai baik dimata pemegang saham. 

2.6 Price To Book Value (PBV) 

2.6.1 Pengertian Price To Book Value (PBV) 

Merupakan indikator untuk mengetahui seberapa agresif pasar dalam 

menilai suatu saham. 

Pengertian price to book value menurut Bodie,dkk (2010:418) adalah:  

“Mengemukakan bahwa rasio ini didapatkan dari harga pasar per 

lembar saham di bagi dengan book value per lembar saham”. 

Pengertian Price to Book Value (PBV) menurut Tryfino (2009: 11) 

adalah: 

“Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga 

suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung 

rasio PBV ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham.. 

Sedangkan menurut Rahardjo (2009:80)  

“Rasio harga pasar atas nilai buku (Price to Book Value) merupakan 

pembagian harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per 

lembar saham. Rasio ini membandingkan nilai pasar investasi pada 

perusahaan dengan biayanya. Nilai yang lebih kecil dari 1 berarti 
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bahwa perusahaan gagal menciptakan nilai bagi pemegang 

sahamnya”. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa price to book value 

(PBV) merupakan rasio yang berpengaruh terhadap harga saham serta  

memberikan gambaran terhadap pergerakan saham, nilai yang lebih kecil dari 1 

maka perusahaan gagal dalam menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya  

2.6.2 Pengukuran Price To Book Value (PBV) 

Menurut Rahardjo (2009:79-80) Price to Book Value dapat dihitung 

dengan cara: 

PBV = 
 arga per Lembar  a am

 ilai  uku per Lembar  a am 
 

2.7 Harga Saham 

2.7.1 Pengertian Harga Saham 

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Pasar 

Modal” (2012:81) pengertian harga saham adalah : 

a. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan. 

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

diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya. 

c. Persediaan yang siap untuk dijual. 

Pengertian harga saham Menurut Jogiyanto (2010:67) adalah : 

“Saham merupakan suatu bentuk penjualan hak kepemilikan 

perusahaan kepada pihak lain”. 

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

adalah: 

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

berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang begitu 

cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat berubah 

dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung 

dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan 

penjual saham”. 

 



26 
 

Dapat disimpulkan dalam penjelasan di atas bahwa harga saham 

merupakan persediaan yang siap untuk dijual kepada pihak lain untuk memiliki 

hak kepemilikan dalam perusahaan, harga saham bentuknya dapar berubah-ubah 

setiap hitungan waktu yang begitu cepat, harga saham dapat naik dan turun itu 

tergantung pada permintaan dan penawaran antara pembeli saham dan penjual 

saham. 

2.7.2 Penilaian Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:102) adalah : 

“Harga saham merupakan harga yang tejadi di bursa pada waktu 

tertentu. Harga saham bisa berubah naik atau pun turun dalam 

hitungan waktu yang begitu cepat. Ia dapat berubah dalam hitungan 

menit bahkan dapat berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut 

dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan dan penawaran 

antara pembeli saham dengan penjual saham”. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudi (2012:102), selembar saham 

mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan nilai yang tertera pada lembaran surat saham 

yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Harga 

nominal sebagian besar merupakan harga dugaan yang rendah, yang secara 

arbitrer dikenakan atas saham perusahaan. Harga ini berguna untuk 

menentukan  arga “sa am biasa yang dikeluarkan”.  esarnya  arga 

nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya 

ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2. Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga yang dicatat pada bursa efek. Harga saham 

pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) 

dan emiten. Dengan demikian, akan diketahui berapa harga saham emiten 

itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga 

perdana. 

3. Harga Pasar 

Harga ini merupakan harga yang ditetapkan di bursa efek bagi saham 

perusahaan publik atau estimasi harga untuk perusahaan yang tidak 



27 
 

memiliki saham. Dalam bursa saham, angka ini berubah setiap hari 

sebagai respon terhadap hasil aktual atau yang diantisipasi dan sentimen 

pasar secara keseluruhan atau sektoral sebagaimana tercermin dalam 

indeks bursa saham. Hal itu juga menunjukkan bahwa tujuan utama 

manajemen adalah menjamin harga sebaik mungkin dalam kondisi apapun. 

Menurut Irham Fahmi (2012:87) ada beberapa kondisi dan situasi yang 

menentukan suatu saham itu akan mengalami fluktuasi, yaitu: 

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi. 

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha), seperti membuka kantor cabang (branch office), kantor cabang 

pembantu (sub branch office) baik yang dibuka di domestic maupun luar 

negeri. 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tidnk pidana 

dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. 

5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap 

waktunya. 

6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh 

dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat. 

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal 

jual beli saham. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan 

tahun 

Judul dan 

Sumber 

Penelitian 

Variabel 

penelitian 

Metode 

penelitian 
Hasil penelitian 

1. Putu Dina 

Aristya 

Dewi1  

(2013) 

 

PENGARUH 

EPS, DER, 

DAN PBV 

TERHADAP 

HARGA 

SAHAM (E-

Jurnal Akuntansi 

Universitas 

Udayana 4.1 

(2013): 215-

229) 

Variabel 

independen: 

-X1=EPS 

- X2=DER 

- X3=PBV 

 

Variabel 

dependen:  

Y=Harga 

Saham 

 Purposive 

sampling 

 Observasi 

non 

partisipan 

 EPS dan 

PBV 

berpengaru

h 

signifikian 

positif 

terhadap 

harga 

saham 

 DER 

berpengaru

h 

signifikan 

negatif 

terhadap 

harga 

saham 

2. Stella 

(2009)  

PENGARUH 

PRICE TO 

EARNING 

RATIO, DEBT 

TO EQUITY 

RATIO, 

RETURN ON 

ASSET DAN 

PRICE TO 

BOOK VALUE 

TERHADAP 

HARGA 

PASAR 

SAHAM 

(Jurnal, Vol. 11, 

No. 2,Agustus 

2009, Hlm. 97-

106) 

Variabel 

independen: 

-X1=PER 

-X2=DER 

-X3=ROA 

-X4=PBV 

Variabel 

dependen: 

Y=Harga pasar 

saham 

 panel data 

regression 

model 

 PER 

berpengaru

h 

signifikan 

positif 

terhadap 

harga 

saham 

 DER dan 

PBV 

berpengaru

h negatif 

terhadap 

harga 

saham 

 ROA tidak 

berpengaru

h terhadap 

harga 

saham 

3. Tamara Oca 

Viandita,Suh

adak dan 

Achmad 

Husaini 

(2013) 

PENGARUH 

DEBT RATIO 

(DR), PRICE 

TO EARNING 

RATIO (PER), 

EARNING PER 

Variabel 

Independen: 

-X1=Debt 

Ratio 

-X2=PER 

-X3=EPS 

 Metode 

analisis 

statistik 

regresi 

linier 

berganda 

 Earning 

Ratio 

(PER), 

Earning 

Per Share 

(EPS), dan 
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SHARE (EPS), 

DAN SIZE 

TERHADAP 

HARGA 

SAHAM (Studi 

pada Perusahaan 

Industri yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia)  

 

 

Variabel 

dependen: 

Y=Harga 

saham 

 Pengujian 

hipotesis  

Ukuran 

Perusahaan 

(Size) 

secara 

simultan 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

harga 

saham. 

 variabel 

Earning 

Per Share 

(EPS) 

memiliki 

pengaruh 

yang paling 

besar di 

antara 

keempat 

variabel 

bebas yang 

mempengar

uhi harga 

saham 

4. Zulia Hanum, 

SE,M.Si 

(2009) 

PENGARUH 

RETURN ON 

ASSET (ROE), 

RETURN ON 

EQUITY 

(ROE), DAN 

EARNING PER 

SHARE (EPS) 

TERHADAP 

HARGA 

SAHAM PADA 

PERUSAHAAN 

OTOMOTIF 

YANG 

TERDAFTAR 

DI BURSA 

EFEK 

INDONESIA 

PERIODE 2008-

2011. (Jurnal 

Manajemen & 

Bisnis, ISSN : 

1693-7619,Vol 

08 No 02 April 

Variabel 

independen: 

-X1=ROA 

-X2=ROE 

-X3=EPS 

Variabel 

dependen: 

Y=Harga 

saham 

 kuantitatif 

 regresi 

linier 

 ROA 

secara 

parsial 

tidak 

memiliki 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

harga 

saham 

 ROE 

secara 

pasrial 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

harga 

saham 

 EPS secara 

parsial 

berpengaru

h 



30 
 

2009) signifikan 

terhadap 

harga 

saham 

 Secara 

simultan 

ROA,ROE,

EPS 

berpengaru

h 

signifikan 

terhadap 

harga 

saham 

5. Oktavia 

Dewi Yanti 

dan 

Ervita Safitri 

(2013) 

PENGARUH 

FAKTOR-

FAKTOR 

FUNDAMENT

AL 

TERHADAP 

HARGA 

SAHAM LQ45 

DI BURSA 

EFEK 

INDONESIA 

(BEI) 

Variabel 

independen: 

-X1= EPS 

-X2=ROA 

-X3=ROE 

-X4=BV 

-X5= CR 

-X6= PER 

-X7= OPM  

 

Variable 

dependen: 

Y=Harga 

Saham. 

 Deskriftif 

dan 

kuantitatif 

 Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

 Secara 

parsial 

variabel 

EPS, ROA 

dan 

BVsignifik

an 

mempengar

uhi harga 

saham, 

 variabel 

ROE, CR, 

PER dan 

OPM tidak 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

harga 

saham. 

 Secara 

simultan 

ariabel 

EPS, ROA, 

ROE, 

BV,CR, 

PER dan 

OPM 

signifikan 

berpengaru

h 

terhadap 

harga 

saham. 

6. Gede Priana 

Dwipratama 

(2009) 

PENGARUH 

PBV,DER,EPS,

DPR DAN ROA 

Variabel 

independen: 

-X1=PBV 

 analisis 

model 

regresi 

 EPS , 

memiliki 

pengaruh 
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TERHADAP 

HARGA 

SAHAM 

(STUDI 

EMPIRIS 

PADA 

PERUSAHAAN 

FOOD AND 

BEVERAGE 

YANG 

TERDAFTAR 

DI BEI) 

-X2=DER 

-X3=EPS  

-X4=DPR 

-X5=ROA 

Variable 

dependen: 

Y=harga saham 

yang 

positif 

berpengaru

h secara 

parsial  

terhadap 

harga 

saham  

 PBV,DER,

DPR dan 

ROA tidak 

berpengari

h terhadap 

harga 

saham 

 

7. Dr. Rehana 

Kouser 

(2011) 

RELATIONSHIP 

OF SHARE 

PRICE WITH 

EARNINGS 

AND BOOK 

VALUE OF 

EQUITY: 

PARAMOUNT 

IMPACT OF 

IFRS 

ADOPTION IN 

PAKISTAN(Eco

nomics and 

Finance Review 

Vol. 1(8) pp. 84 

– 92, October, 

2011) 

Variable 

independent : 

-X1=EPS 

-X2=BVPS 

 

Variable 

dependent: 

Y= stock Price 

 

 Correlatio

n and 

Regressio

n 

technique 

Findings of the 

study are 

similar to 

previous 

studies. From 

the results it is 

empirically 

evident, that 

there is an 

indication of 

increase in the 

relationship of 

share price 

with earnings 

and book value 

of equity 

8. Anita & 

Pavitra 

Yadav 

(2014) 

INFLUENCE 

OF SELECTED 

FINANCIAL 

INDICATORS 

ON STOCK 

PRICE OF 

TATA MOTORS 

LTD (Volume 3, 

Issue 7, July 

2014) 

Variable 

independent: 

-BV 

-EPS 

-PBV 

-dividen yield 

-market 

capitalization 

 

Variable 

dependent: 

Y= stock price 

 Correlatio

n and 

Regressio

n 

technique 

book value per 

share, price to 

book value and 

yield are 

significant in 

explaining 

stock price of 

Tata motors 

Ltd. thus, it is 

necessary to 

focus on these 

indicators as 

they can impact 

the company. 

The limitation 

of the present 

paper is that it 
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considered only 

Tata motors 

ltd. whereas 

more 

companies can 

be included 

and more 

ratios can be 

studied. 

9. Nidhi 

Malhotra 

(2013) 

DETERMINAN

TS OF STOCK 

PRICE: 

EMPIRICAL 

EVIDENCE 

FROM NSE 

100 

COMPANIES 

(International 

Journal of Research 

in Management & 

Technology 

(IJRMT), ISSN: 

2249-9563 

Vol. 3, No.3,June 

2013) 

Variable 

independent: 

-X1=BV 

-X2=EPS 

-X3=PER 

-X4=DY 

 

Variable 

dependent: 

Y=stock price 

 Correlatio

n & 

Linear 

Regressio

n Model 

It can be seen 

from the table 

that only three 

out of the 

eleven V 

variables 

passed the 

robustness test. 

These are 

PEPS, PCDIV 

and P/B 

variables. The 

maximum and 

minimum 

coefficients 

of these 

variables 

turned out to be 

statistically 

significant in 

all of the 120 

regressions for 

each variable 

with the 

expected 

positive sign. 

The other eight 

variables are 

considered by 

the traditional 

EBA as fragile. 

However 

analyzing the 

results in Table 

4, we find that 

there are other 

variables 

that appeared 

to have an 

effect in a 

considerable 
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number of 

regressions. 

For example, 

PCFPS, ROE, 

G and D/A 

coefficients 

were found to 

be significant 

in 48%, 30%, 

28% and 23% 

of 

the regressions 

respectively 

with a change 

in the sign. 

10. Muhammad 

Sani Umar 

(2013) 

STOCK 

PRICES AND 

FIRM 

EARNING 

PER SHARE 

IN NIGERIA 

(JORIND 11(2) 

December, 2013. ISSN 

1596-83) 

Variable 

independent: 

-X1=EPS 

-X2= 

Variable 

dependent: 

Y=stock price 

 Regressio

n linier 

There exist 

insignificant 

relationship 

between stock 

prices and EPS 

in Nigeria. The 

relationship is 

insignificant 

throughout the 

period under 

study. 

 

Berbagai penelitian telah dilakukan dengan topik penelitian tentang 

Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Price to Book Value terhadap Harga 

Saham. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh : 

1. Penelitian Putu Dina (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Dina (2013) tentang “Pengaru  

 P ,  R, dan P V  er adap  arga  a am” pada perusa aan Food and 

beverages yang terdaftar di BEI, mengemukakan bahwa EPS dan PBV 

berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham, sedangkan DER 

berpengaruh signifikan negative terhadap harga saham. 

2. Penelitian Stella (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Stella (2009) tentang “Pengaru  Price to 

Earning Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset dan Price to Book 

Value  er adap  arga  a am”. Pada perusa aan yang likuid termasuk 

saham kategori LQ-45, mengemukakan bahwa PER berpengaruh 
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signifikan positif terhadap harga saham, DER dan PBV berpengaruh 

negatif terhadap harga saham, ROA tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 

3. Penelitian Tamara, Suha dan Achmad Husaini (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Tamara, Suha, dan Achmad Husaini 

(2013) tentang “Pengaru  Debt Ratio (DR), Price to Earning Ratio (PER), 

Earning Per Sahre (EPS), dan Size Terhadap Harga Saham (studi pada 

perusa aan industri yang terdaftar di  ursa  fek Indonesia)”. 

Mengemukakan bahwa PER, EPS, dan Size secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, sedangkan EPS memiliki pengaruh 

paling besar diantara keempat variabel bebas yang mempengaruhi harga 

saham. 

4. Penelitian Zulia (2009) 

Penelitian yang dilakukan Zulia (2009) tentang “Pengaru  Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Earning Per Share (EPS) 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode  2008-2011”. Mengemukakan ba wa ROA 

secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham, ROE secara pasrial berpengaruh signifikan terhadap harga saham, 

EPS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham, dan  

secara simultan ROA,ROE,EPS berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

5. Penelitian Oktavia dan Ervita (2013) 

Penelitian yang dilakukan Oktavia dan Ervita (2013) tentang “Pengaru  

Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia (  I)”. Mengemukakan ba wa Secara parsial variabel EPS, 

ROA dan BV signifikan mempengaruhi harga saham,variabel ROE, CR, 

PER dan OPM tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Secara 

simultan ariabel EPS, ROA, ROE, BV,CR, PER dan OPM signifikan 

berpengaruh terhadap harga saham. 

6. Penelitian Ika Veronica dan Ardiani (2008) 
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Penelitian yang dilakukan Ika Veronica dan Ardiani (2008) tentang 

“Pengaru  Return On Asset, Price Earning Ratio, Earning Per Share, 

Debt to Equity, Price to Book Value terhadap Harga Saham pada 

Perusa aan Manufaktur di   I”. Mengemukakan ba wa ROA ,EPS ,PBV 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dengan arah 

yang positif, sedangkan PER dan DER memiliki pengaruh yang signifikan 

negatif terhadap harga saham. 

7. Penelitian Dr. Rehana (2011) 

Penelitian yang dilakukan Dr. Rehana (2011) tentang “Relatio ship o  

Sahre Price With Earning and Book Value of Equity: Paramount Impact 

of IFRS Adoption in Pakistan”. Mengemukakan bahwa dari hasil 

penelitian secara empiris terbukti bahwa ada indikasi peningkatan 

hubungan antara EPS dan BVPS terhdap harga saham. 

8. Penelitian Anita dan Pavitra (2014) 

Penelitian yang dilakukan Anita dan Pavitra (2014) tentang “I  lue ce o  

Selected Financial Indicators on Stock Price of Tata Motors 

LTD”.mengemukakan bahwa variabel BV, EPS, PBV, dividen yield, 

Market Capitalization memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

harga saham.  

9. Penelitian Nindhi (2013) 

Penelitian yang dilakukan Nindhi (2013) tentang “Dete mi a ts o  Stock 

  ice: Empi ical Evide ce   om NSE 100 Compa ies”. Mengemukakan 

bahwa BV, EPS, dan PER memiliki hubungan yang signifikan positif 

dengan harga saham, sementara dividen yield memiliki hubungan yang 

berbanding terbalik terhadap harga saham. 

10. Penelitian Muhammad Sani (2013) tentang “Stock   ice a d F im 

Ea  i g  e  Sah e i  Nige ia”. Mengemukakan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara EPS terhadap harga saham.  
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Investasi merupakan suatu kegiatan penyimpanan dana pada suatu 

perusahaan dengan satu periode tertentu dengan harapan para pemegang saham 

memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. 

Menurut Tendelilin (2010:2) investasi didefinisikan sebagai berikut : 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa depan”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulakn bahwa investasi adalah suatu 

kegiatan penanaman modal atau penyimpanan dana pada perusahaan tertentu 

dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa depan. 

Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli saham seorang calon 

pemegang saham memiliki analisis perhitungan yang berbeda.cara menganalisis 

investasi saham dapat dilakukan menggunakan analisis teknikal dan analisis 

fundamental. 

Definisi analisis fundamental menurut Darmadji & Fakhrudin 

(2012:149) adalah sebagai berikut: 

“Analisis Fundamental , merupakan salah satu cara untuk melakukan 

penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai 

indikator yang terkait dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi 

industri suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan 

manajemen perusahaan”.  

Dengan demikian, analisis fundamental merupakan analisis yang berbasis 

pada berbagai data riil untuk mengevaluasi atau memproyeksi nilai suatu saham. 

Beberapa data atau indikator yang umum digunakan, antara lain: pendapatan laba, 

pertumbuhan penjualan, imbal hasil atau pengembalian atas ekuitas (return on 

equity), margin laba (profit margin), dan data-data keuangan lainnya sebagai 

sarana untuk menilai kinerja perusahaan dan potensi pertumbuhan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

 



37 
 

Definisi analisis teknikal menurut Darmadji & Fakhrudin (2012:149) 

adalah sebagai berikut: 

“Analisis Teknikalmerupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk penilaian saham, dimana dengan metode ini para analis 

melakukan evaluasi saham berbasis pada data-data statitsitk yang 

dihasilkan dari aktivitas perdagangan saham, seperti harga saham 

dan volume transaksi”.  

Dengan berbagai grafik yang ada serta pola-pola grafik yang terbentuk, 

analisis teknikal mencoba memprediksi arah pergerakan harga saham ke depan. 

Analisis teknikal percaya bahwa perkembangan atau kinerja saham dan pasar di 

masa lalu merupakan cerminan kinerja ke depan. Dengan perkataan lain, mereka 

percaya, sejarah akan berulang kembali. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fundamental 

karena saham mewakili nilai perusahaan, perhitungan harga saham dilakukan 

melalui analisis fundamental yaitu melalui keuangan suatu perusahaan sehingga 

tercermin nilai suatu perusahaan di kemudian hari.   

Salah satu langkah dalam melakukan analisis fundamental adalah dengan 

melakukan analisis terhadap keuangan perusahaan yaitu menggunakan analisis 

laporan keuangan perusahaan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. 

Definisi laporan keuangan menurut Fahmi (2012:25)  

“Laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut”. 

Melalui laporan keuangan kita dapat melakukan beberapa analisis rasio 

untuk mengetahui bagaimana suatu kondisi perusahaan pada masa yang akan 

datang, analisis dengan menggunakan rasio dapat membantu kita untuk 

mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan. 

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan rasio 

Earning Per Share (EPS) dan Price to Book Value (PBV) kedua rasio ini 

merupkan alat ukur kinerja keuangan perusahaan yang dinilai berkaitan secara 

signifikan dengan harga saham.  
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Pengertian earning per share (EPS) menurut  Kasmir (2012:207) adalah: 

“Earning Per Share (EPS) merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham”.  

Pengertian Price to Book Value (PBV) menurut Tryfino (2009: 11) 

adalah: 

“Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga 

suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung 

rasio PBV ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham”. 

Di dalam mengukur laporan keuangan sebuah perusahaan rasio earning 

per share (EPS) menurut Tandelilin (2010:373) merupakan “salah satu 

komponen penting dari analisis fundamental adalah earning per share ( P )” 

dengan menggunakan rasio ini maka investor dapat mengetahui seberapa besar 

laba per lembar sahamnya yang akan di hasilkan oleh perusahaan. EPS merupakan 

indikator yang paling sering diperhitungkan oleh para investor sebelum 

mengambil keputusan berinvestasi karena semua hasil yang dapat tercapai oleh 

perusahaan dapat memberikan dampak secara langsung terhadap jumlah 

keuntungan yang didapat sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan 

Price to Book Value (PBV) banyak analis menganggap book value sebagai ukuran 

penting dalam melakukan analisis fundamental dan oleh sebab itu rasio PBV 

diperlukan sebagai indikator untuk mengetahui seberapa agresif pasar menilai 

suatu saham perusahaan. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dilihat bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

Bagan Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Hipotesis Penelitian 
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat disusun hipotesis : 

variabel independen yaitu  1= Earning Per Share (EPS),  2= Price to Book 

Value (PBV) sedangkan variabel dependen yaitu Y= Harga saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen. Maka 

dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh yang positif antara Earning Per Share (EPS) 

terhadap harga saham. 

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh yang positif antara Price to Book Value (PBV) 

terhadap harga saham. 

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh positif antara Earning Per Share (EPS) dan Price 

to Book Value (PBV) terhadap harga saham. 

 

 


