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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan setiap

orang dan perusahaan.Manajemen keuangan sangat berperan dalam segala aktivitas

suatu perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Kamaludin dan Indriani (2012;1) definisi manajemen keuangan adalah

sebagai berikut :

"Upaya untuk mendapatkan dana dengan cara yang paling menguntungkan

serta mengalokasikan dana secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana

untuk mencapai sasaran bagi kekayaan pemegang saham."

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan memiliki aktivitas yang luas dalam bidang keuangan karena

setiap perusahaan pasti membutuhkan seorang manajer keuangan yang menangani

fungsi-fungsi keuangan.Fungsi manajemen keuangan dari suatu perusahaan itu sendiri

adalah salah satu fungsi utama yang sangat penting dalam perusahaan, disamping

fungsi-fungsi lainnya.

Menurut Agus dan Martono (2014:4) terdapat 3 (tiga) fungsi utama dalam

manajemen keuangan, yaitu :
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1. Keputusan Investasi ( Investment Decision)

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan

dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan

yang paling penting di antara ketiga keputusan lainnya, hal ini dikarenakan

keputusan investasi berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas

investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan (financing Decision)

Keputusan pendanaan ini menyangkut beberapa hal. Pertama, Keputusan

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai

investasi. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang

terbaik atau sering disebut struktur modal yang optimum.

3. Keputusan Pengelolaan Aktiva ( Assets Management Decision)

Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang cepat, maka aset

tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Pengalokasian dana yang

digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung

jawab manajer keuangan. Tanggungjawab tersebut menuntut manajer

keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva

tetap.

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, meunggunakan dana dan

mengelola aset secara efisien membutuhkan beberapa tujuan dan sasaran.

Menurut Agus dan Martono (2014:13) tujuan dari manajemen keuangan adalah :
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"Memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimumkan kemakmuran

pemegang saham) yang diukur dari harga saham perusahaan".

Berdasarkan tujuan manajemen keuangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai suatu perusahaan dan

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.

2.2 Pasar Modal

2.2.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 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 berbagai perusahaan maupun institusi lainnya ( misalnya 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 27 agustus 2015).

Menurut Fahmi (2012 ; 55), pengertian pasar modal, yaitu :

"Pasar modal adalah tempat di mana berbagai pihak khususnya perusahaan
menjual saham ( stock ) dan obligasi ( bond ) dengan tujuan dari hasil
penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan atau untuk
memperkuat modal perusahaan".

Kemudian menurut Darmadji dan Fakhruddin ( 2012;1) Pengertian pasar modal

adalah :
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"Tempat diperjual belikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang,

seperti uang, ekuitas ( saham ), instrumen derivatif, dan instrumen lainnya".

Dengan demikian jelas bahwa pasar modal merupakan pasar tempat terjadinya

transaksi jual-beli efek, sedangkan bursa efek adalah lembaga yang menyelenggarakan

atau menyediakan sistem guna terlaksananya transaksi yang terjadi di pasar modal.

2.2.2 Fungsi Pasar Modal

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

1. Menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus
memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.

2. Memberikan wahana investasi bagi investor.
3. Menjadi indikator 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 27 agustus 2015).

2.2.3 Jenis-jenis Pasar Modal

Penjualan saham ( termasuk jenis sekuritas lain ) kepada masyarakat dapat dilakukan

dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun

bentuk Pasar Modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. Jenis-jenis Pasar Modal

menurut Sunariyah (2011;12-14) ada beberapa macam, yaitu :
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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 di pasar sekunder. Pengertian

tersebut menunjukan, bahwa pasar perdana merupakan pasar modal yang

memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk

pertama kalinya ( penawaran umum ) sebelum saham tersebut di catatkan di

bursa. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisis dan

perusahaan yang akan go public ( emiten ), berdasarkan analisis

fundamental perusahaan yang bersangkutan.

2. Pasar sekunder ( Secondary Market )

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati

masa penawaran pada pasar perdana.Jadi pasar sekunder dimana saham dan

sekuritas lainnya diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa

penjualan di pasar perdana.Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh

permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual.

3. Pasar Ketiga ( Third Market )

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekurita lain diluar

bursa ( over the counter market ). Bursa pararel merupakan suatu sistem

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 Pengawasan Pasar
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Modal. Jadi, dalam pasar ketiga tidak memiliki pusat lokasi perdagangan

yang dinamakan lantai bursa ( floor trading ).

4. Pasar Keempat ( Fourth Market )

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antara pemodal atau

dengan kata lain pengalihan saham dari pemegang saham ke pemegang

saham lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Bentuk transaksi

dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar (

Block Sale ).

2.2.4 Instrumen-instrumen Pasar Modal di Indonesia

Instrumen pasar modal merupakan suatu bukti kepemilikan modal dari lembaga yang

mengeluarkannya yang dapat diperjualbelikan.Pemegang instrumen pasar modal

mengharapkan memperoleh keuntungan dengan menahan instrumen tersebut.

Instrumen yang diperdagangkan dipasar modal menurut Martelena dan Malinda

(2011;12) sebagai berikut :

1. Saham (stock)

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau

pihak ( badan usaha ) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.

2. Obligasi (bond)

Obligasi adalah efek yang bersifat hutang jangkat panjang.

3. Right issue

Hak memesan saham terlebih dahulu dengan harga tertentu, diperdagangkan

dalam waktu yang sangat singkat ( 2 minggu ).

4. Waran
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Hak untuk membeli saham baru pada harga tertentu di masa yang akan datang.

Waran dapat diperdagangkan selama 6 bulan setelah diterbitkan dengan masa

berlaku sekitar 3-5 tahun.

5. Reksadana

Portofolio aset yang dibentuk oleh manajer investasi.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Pasar modal Indonesia adalah tempat jual beli

dana dalam berbagai bentuk kepemilikan yang dapat dipilih oleh investor dalam

alternatif investasinya terhadap suatu perusahaan.

2.2.5 Keuntungan dan Kerugian Berinvestasi di Pasar Modal

Pasar modal dari tahun ke tahun menjadi wahana yang menarik bagi dunia usaha dan

menjadi semakin penting peranannya. Bagi dunia usaha pasar modal dapat dijadikan

sarana untuk menawar berbagai macarm efek sesuai dengan kebutuhan dana yang

diperlukan dengan tingkat biaya dana yang lebih murah.

Dari website www.astaga.com/finance keuntungan berinvestasi dipasar modal, yaitu :

1. Capital gain, yaitu keuntungan dari suatu hasil jual beli saham, berupa selisih

antara nilai yang lebih tinggi daripada nilai beli sahamnya.

2. Dividen, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para

pemegang saham.

3. Saham perusahaan, seperti juga tanah atau aktiva berharga sejenis, nilainya

meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan atau

kinerja perusahaan. Investor jangka panjang mengandalkan  kenaikan nilai

saham ini unutk meraih keuntungan dari investasi saham. Investor seperti ini

membeli saham dan menyimpangnnya untuk jangka waktu yang lama (
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tahunnan) dan selama masa itu mereka memperoleh manfaat dari dividen yang

dibayarkan perusahaan setiap periodenya tertentu kepada investor.

4. Saham juga dapat dijaminkan ke bank atau untuk memperoleh kredit, sebagia

agunan tambahan dari agunan pokok.

Investasi di pasar modal bukan tanpa risiko. Kerugian berinvestasi di pasar modal

antara lain :

1. Capital Loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham, berupa selisih antara

nilai jual yang lebih rendah dari pada nilai saham.

2. Opportunity Loss, yaitu kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi

total hasil yang diperoleh dari total investasi.

3. Kerugian karena perusahaan dilikuidasi, namun likuidasinya lebih rendah dari

nilai saham.

2.3 Laporan Keuangan

Informasi mengenai perusahaan merupakan unsur yang penting bagi investor untuk

membuat keputusan investasi, karena informasi tersebut memberikan gambaran suatu

perusahaan baik mengenai kondisi performa dan prospek di masa yang akan datang.

Oleh karena itu terdapat berbagai analisis yang timbul akibat kebutuhan investor untuk

mengetahui kinerja dari perusahaan emiten tersebut.Informasi yang berasal dari

perusahaan emiten yang umum tersedia bagi para perilaku pasar dan dipublikasikan

adalah laporan keuangan.

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada hakekatknya merupakan hasil akhir dari proses akuntansi

yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan dengan menyajikan laporan-laporan periodik

berisi data keuangan yang akan digunakan oleh pihak manajemen, investor, kreditur,
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dan pihak-pihak lain dari luar perusahaan yang berkepentingan sebagai bahan

pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Informasi yang

tertuang didalam laporan keuangan adalah mengenai kekuatan finansial dan kinerja

perusahaan pada saat tahun yang berlaku.

Bentuk umum dari informasi laporan keuangan suatu perusahaan adalah informasi

yang dipublikasikan secara umum, kecuali perusahaan yang dimiliki pribadi,

merupakan seperangkat laporan keuangan yang dikeluarkan menurut pedoman-

pedoman yang telah ditentukan.Menurut ikatan Akuntan Indonesia adalam PSAK No.1

(2009) Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 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 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 mengambil

suatu keputusan.Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggungjawaban

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam

rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai

entitas yang meliputi :

1. Asset

2. Liabilitas ( hutang )
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3. Ekuitas

4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian

5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasistasnya sebagai

pemilik

6. Arus kas.

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan

keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan

khurusnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan keuntungan (PSAK

No.1,2009).

2.4 Rasio keuangan

2.4.1 Pengertian rasio keuangan

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos

laporan keuangan dengan pos lain-nya yang mempunyai hubungan yang relevan dan

signifikan. Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi

keuangan perusahaan (Sofyan Syafri Harahap, 2013 : 297).

2.4.2 Keunggulan Analisis Rasio

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013;298), analisis rasio ini memiliki keunggulan

dibanding teknik analisis lainnya, keunggulan tersebut adalah :

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca

dan ditafsirkan.

2. merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan

dilaporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.

3. mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain

4. sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan

keputusan dan model prediksi (Z-score).
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5. menstandarisir ukuran perusahaan.

6. lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau

meliha perkembangan perusahaan secara periodik atau time series.

7. leibh mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang

akan datang.

2.4.3 Keterbatasan Analisis Rasio

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013;299) disamping keunggulan yang dimiliki

analisis rasio, teknik ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari

sewaktu penggunaannya agar kita tidak salah dalam penggunaannya. Keterbatasan yang

dimiliki analisis rasio adalah :

1. Kesulitan untuk memilih rasio yang tepat untuk digunakan untuk kepentingan
pemakai.

2. keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan yang diedarkan ke
publik.

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan kesulitan
menghitung rasio.

4. Sulit jika data yang tersedia tidak sinkron.

2.4.4 Jenis - jenis rasio keuangan

Rasio yang dapat digunakan menurut Harahap (2013:301) adalah :

1. Rasio Likuiditas

2. Rasio Solvabilitas

3. Rasio Profitabilitas / Rentabilitas

4. Rasio Leverage

5. Rasio Aktivitas

6. Rasio Pertumbuhan

7. Market Based (Penilaian Pasar)

8. Rasio Produktivitas
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 Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung melalui

sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan untang

lancar.

 Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya

jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang.

 Rasio Profitabilitas/Rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan

sebagainya.

 Rasio Leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap

modal maupun asett. Rasio imi dapat melihat seberapa jauh perusahaan

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang

digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi

modal yang lebih besar dari utang.

 Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan

kegiatan lainnya.

 Rasio pertumbuhan (Growth) menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-

pos perusahaan dari tahun ke tahun.

 Rasio penilaian pasar (Market Base Ratio) merupakan rasio yang lazim dan

yang khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan

situasi/keadaan prestasi perusahaan di pasar modal.

 Rasio produktivitas menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan

yang dinilai.

Sedangkan meenurut Hanafi (2012:36)terdapat lima jenis rasio keuangan,

diantaranya:
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1. Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka

pendek.

2. Rasio Aktivitas

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan

efisien.

3. Rasio Utang/Leverage

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya.

4. Rasio Keuntunga/Profitabilitas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas.

5. Rasio Pasar

Rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan, atau

dividen.

2.5 Dividen

2.5.1 Pengertian Dividen

Investasi dalam bentuk saham akan memberikan dua jenis keuntungan kepada

investornya, yaitu keuntungan berupa dividen dan capital gain. Dividen merupakan

salah satu potensial keuntungan dari investasi memalui saham.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam setiap periodenya akan didistribusikan

kepada para pemegang saham, dan sebagian laba akan ditahan untuk diinvestasikan

kembali dalam bentuk yang lebih menguntungkan. Pendapatan yang perusahaan

ssalurkan kepada pemegang saham biasa disebut dividen.

Pengertian dividen menurut para ahli Gallagher dan Andrew ( dalam Intan, 2009;20 )

mengartikan dividen yaitu :
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"Dividends are the cash payment that corporations make to their common

stockholders".

"Dividen adalah pembayaran tunai yang dilakukan oleh perusahaan untuk

pemegang saham biasa mereka".

Dividen merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemilik perusahaan atau

pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan di dalam perusahaan. Dalam

hubunganya dengan jumlah pajak yang dibayarkan, maka pembayaran dividen berbeda

dengan pembayaran bunga karena dividen tidak dapat mengurangi jumlah pajak yang

dibayar oleh perusahaan (Syamsuddin, 2011).

Pendapat lainnya menurut Black’s Law Dictionary dalam Irham Fahmi

(2012:83) mengatakan bahwa :

Dividen adalah: “The distribution of current of accumulated earning to
shareholders of corporation pro rate based on the number of share owned”.
Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan
berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan
setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika
seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus
memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga
kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai
pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang
dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap
pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah
tertentu untuk setiap saham.

2.5.2 Kebijakan Dividen

2.5.2.1 Pengertian Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan untuk menginvestasikan kembali laba

yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan atau untuk membagikan kepada pemegang

saham.
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Menurut Martono dan Agus (2014;31 )

"Kebijakan dividen adalah suatu keputusan apakah laba yang diperoleh
perusahaan pada akhir periode akan dibagi kepada pemegang saham adalam
bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan
investasi dimasa yang akan datang".

dan menurut Martono dan Agus (2014;31 )

"Kebijakan dividen adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh

perusahaan selama suatu 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 dibagi kepadapemegang 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 presentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham

biasa perusahaan berupa dividen kas. Apabila laba perusahaan yang ditahan dalam

jumlah besar, berarti 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 yan ditahan diperusahaan

( Jullie dan Meily, 2011).

2.5.2.2 Faktor-faktor dalam Kebijakan Dividen

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

dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan dividen yaitu :
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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 akan

berhati hati untuk membayar dividen atau meningkatkan dividen. Hal yang

sebaliknya akan terjadi jika aliran kas tidak baik. Alasan lain pembayaran

dividen adalah untuk menghindari akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan

yang mempunyai kas yang berlebihan seringkali menjadi target dalam akuisisi.

Untuk menghindari akuisisi, perusahaan tersebut membayarakan 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

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 unutk perusahaan

yang mempunyai pendapatan yang tidak stabil.Ketidakstabilan aliran kasi

dimasa mendatang membatasi kemampuan perusahaan membayar dividen

yang lebih tinggi.



29

5) Pembatasan-Pembatasan

Seringkali kontrak utang, obligasi, ataupun saham preferen membatasi

pembayaran dividen dalam situasi tertentu.Perusahaan harus menjaga tingakat

modal kerja yang tertentu, atau rasio likuiditas tertentu, atau perusahaan tidak

dapat membayarkan dividen, sebelum dividen pemegang saham preferen

dibayar.

2.5.3 Dividen per Shares

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 Dividend )".

Devidend Per Share (DPS) is the amount of dividend that a stockholder will
receive for each share of stock held (investorwords.com, 2008). Artinya, dividen
perlembar saham adalah bagian keuntungan yang akan diterimapemegang saham
yang jumlahnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

Menurut Westib dan Copeland (2001,h.325) dalam Rescyana Putri Hutami (2012)

menyatakan bahwa :

"Dividen per Shares merupakan total semua dividen tunai yang dibagikan

kepada pemegang saham dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar".

Sedangkan menurut Lukman Syamsuddin (2011:75)Pengertian dividen per lembar

saham (DPS) menyatakan bahwa :

“Dividen per lembar saham (DPS) yaitu menghitung jumlah pendapatan

yang dibagikan (dalam bentuk dividen) untuk setiap lembar saham biasa".
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DPS didapat dari rumus :

DPS=

Dengan merumuskan kebijakan dividen, manajer keuangan menghadapi trade off(

pengambilan keputusan ). Dengan mengasumsikan manajemen sudah memutuskan

barapa banyak diinvestasikannya dan memilih paduan hutang dan modalnya untuk

mendanai investasi perusahaan, 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 lebih tinggi dengan

lebih sedikit kebutuhan dana modal yang dihasilkan dari luar.

2.6 Earning per Shares

2.6.1 Pengertian Earning per Shares

Earning per Shares ( EPS ) merupakan suatu analisis 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 biasa yang beredar di

periode tertentu.

Menurut Gitman ( 2012;81 ) pengertian Earning per Shares ( EPS ), yaitu :

"The firm's earning per share ( EPS ) is generally of interest to present or
porpective stockholders and management. As we note earning, EPS represnt
the number of dollars earned during the period on behalf of each outstanding
share of commong stock".

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

saham dan manajemen seperti dicatat sebelumnya, EPS merupakan jumlah dolar yang
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diperoleh selama periode berjalan atas nama masing - masing saham terhutang dari

saham biasa yang beredar.

Menurut Irham Fahmi ( 2012 ; 96 ) pengertian Earning per Shares ( EPS ) adalah :

"Earning per Shares ( EPS ) merupakan merupakan bentuk pemberian
keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar
saham yang dimiliki".

Definisi lain menurut Kasmir (2010:115-116) tentang earning per share (EPS)

adalah:

“Earning per Share (EPS) adalah rasio untuk mengukur keberhasilan
manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.Rasio yang
rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang
saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang
saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian yang
tinggi”.

Besar kecilnya laba per saham (EPS) ini dipengaruhi oleh perubahan variabel-

variabelnya.Setiap perubahan laba bersih maupun jumlah lembar saham biasa yang

beredar dapat mengakibatkan perubahan laba per saham. Earning per Shares ( 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 beredar adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar

dalam suatu periode mencerminkan fakta modal saham dapat bervariasi selama periode

yang bersangkutan, sejalan dengan baik dan turunnya jumlah modal saham

beredar.Earning per Shares ( EPS ) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan per lember saham bagi pemiliknya. Semakin besar tingkan

kemampuan perusahaan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per

lembar saham bagi pemeliknya, maka hal ini akan mempengaruhi harga saham
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perusahaan, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian Earning per Shares ( EPS )

akan berpengaruh terhadap harga saham ( Intan, 2009:21 ).

2.6.2 Pengukuran Earning per Shares ( EPS )

Earning per Shares ( EPS ) adalah perbandingan antara laba yang tersedia bagi para

pemegang saham biasa ( laba setelah pajak dikurangi dengan deviden saham preferen )

dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredar selama periode perhitungan yang

dilakukan.

Menurut Gitman ( 2012;81 ) mengatakan bahwa EPS dapat dirumuskan sebagai

berikut :

EPS =

atau ukuran yang sering digunakan oleh investor sebagai berikut :

EPS =
	(	 	)


Alasan pemilihan variabel ini adalah dengan mempertimbangkan bahwa semakin

besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar

saham bagi pemiliknya, maka akan memberikan koreksi yang positif terhadap harga

saham. Hal ini akan mempengaruhi investor dalam membuat keputusan di pasar modal.

Perusahaan yang stabil biasanya akan memperlihatkan stabilitas pertumbuhan EPS-nya,

dan sebaliknya perusahaan yang tidak stabil akan menunjukan EPS yang

berfluktuasi.Rasio ini juga mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan.Tingkat EPS
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yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan unutk menghasilkan keuntungan

dan memberikan pendapatan kepada para pemegang saham tinggi.

2.7 Saham

2.7.1 Pengertian Saham

Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar mdoal adalah saham. Saham

adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk

Perseroan Terbatas ( PT ) atau biasanya di sebut dengan Emiten. Saham menyatakan

bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan. Dengan

demikina juka seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau

pemegang saham perusahaan.

Pengertian saham menurut Darmadji dan Fakhruddin ( 2012;5 ) mendefinisikan

saham sebagai berikut :

"Saham ( stock ) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan

terbatas".

Kemudian menurut Irham Fahmi ( 2012;81 ), saham adalah :

"Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu
perusahaan,kertas yang tercantum dengan jalas nilai nominal, nama
perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada
setiap pemegangnya, dan persediaan yang siap untuk dijual".

Jadi Saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbetuk Perseroan Terbatas (PT), dimana

saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian

dari perusahaan tersebut.
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2.7.2 Jenis-Jenis Saham

Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk membentuk struktur modal yang

efisien ataupun untuk membiayai proyek yang akan dilakukan biasanya menggunakan

alternatif penjualan obligasi atau surat hutang perusahaan, penggunaan laba ditahan,

penjualan saham baru, ataupun kombinasi diantaranya.

Adapun jenis-jenis saham menurut Fahmi dan Hadi ( 2011;68 ) antara lain :

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 diharapkan memberikan

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

mempunyai nilai yang lebih tinggi.

3. Defensive stock. 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 tepat

saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi menurun.

5. Seasonal Stock. Adalah saham yang dimana perusahaan yang penjualnya

bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca atau liburan.

6. Speculative Stock. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi

yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya rendah atau

negatif.
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2.7.3 Harga Saham

Harga saham merupakan nilai pasar dari selembar saham sebuah perusahaan atau

emiten pada waktu tertentu. Menurut Sunariyah ( 2011;180 ), definisi harga saham atau

harga pasar saham, yaitu :

"Harga saham yang ditentukan dan dibentuk oleh mekanisme pasar

modal".

Definisi harga pasar saham menurut Jogiyanto H.M (2010:8) adalah :

“Harga saham yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan

oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran sahan yang

bersahngkutan di pasar modal".

Selanjutnya Harga saham neurut David dan Kurniawan (2010:3) adalah :

"Harga saham mencerminkan segala sesuatu yang diketahui tentang saham

tersebut dan harga saham merupakan harga yang paling efisien".

Harga saham terbentuk dari interaksi kinerja perusahaan dengan situasi pasar yang

terjadi di pasar sekunder. Dari penjelasan tentang harga saham diatas dapat di jelaskan

kembali bahwa harga saham adalah nilai pasar dari selembar saham suatu perusahaan

atau emiten yang ditentukan secara lelang yang terjadi dipasar sekunder ( Bursa Efek ).

2.7.4 Analisis Harga Saham

Para analisis investasi pada umumnya menggunakan dua metode analisis yaitu metode

fundamental analysis dan metode technical analysis, kedua metode ini dapat digunakan

secara terpisah ( parsial ) atau digunakan sekaligus ( simultan ) dalam menganalisis

saham.
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Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012;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 barbagai indikator keuangan dan manajemen
perusahaan".

Dan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012;33 ) analisis teknikal adalah :

"Analisis teknikal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
penilaian saham, dimana dengan menggunakan metode ini para analisis
melakukan evaluasi saham berbasis pada data-data statistik yang dihasilkan
dari aktivitas perdagangan saham, seperti harga saham dan volume
perdagangan atau transaksi".

Dari penjelasan definisi variabel Dividen per Share (DPS) dan variabel Earning per

Share (EPS) di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut adalah

untuk mengukur bagaimana keuntungan dari saham  suatu perusahaan (EPS) akan

dibagikan kepada investor sebagai deviden yang dipersahamanya akan dihitung sebagai

keuntungan bagi para investor. Deviden per Share dan Earning per Share merupakan

faktor yang menarik bagi para investor dan calon investor, karena menunjukan

bagaimana kemampuan suatu perusahaan mensejahterakan para investornya yang

dimana akan meningkatkan harga saham dari saham perusahaan tersebut.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO
Nama
Peneliti dan
Tahun
Penelitian

Judul
Penelitian

Variabel Penelitian HasilPenelitian

1 Prof.T.Veln
ampy Dean
faculty of
Managemen
t Studies &

Earning
per
Share
(EPS)
and its

Variabel Independen
(X)

 Earning Per
Shares (X)

Dalam penelitian
ini ditemukan lebih
dari 70%
Perusahaan
Milanka memiliki



37

Commerce,
University
ofJaffna, Sri
Lanka
P.Pratheepk
anth,
Department
of
Accounting,
University
of Jaffna,
Sri Lanka
(2011)

impact
on Share
price in
Milanka
Compan
ies in
Colomb
o
StockEx
change
(CSE),
Sri
Lanka
over the
period
2006 to
2010.

Variabel
Dependen (Y)

 Harga Saham
(Y)

hubungan positif
antara Earning Per
Shares dengan
pergerakan Harga
Saham,

Dalam penelitian
ini ditemukan 56%
dari harga saham
perusahaan Milanka
ditentukan oleh
laba bersih per
lembar saham
(EPS),

Dalam penelitian
ini sekitar 30% dari
perusahaan Milanka
memiliki hubungan
Negatif antara
Earning per Shares
dengan Harga
Saham,

Dan dalam
penelitian ini
ditemukan 44%
dari harga ga
perusahaan Milanka
ditentukan oleh
faktor lain selain
EPS.

2 Ahmed
Imran
Hunjra,
Muhammad
Shahzad
Ijaz,
Muhammad
Irfan Chani,
Sabih ul
Hassan and
UmerMusta
fa(2014)

Impact
of
Dividen
d Policy,
Earning
perShare
, Return
on
Equity,
Profit
after
Taxon
Stock
Prices"

Variabel Independen
(X)

 Dividen
Payout Ratio
(DPR) = (X1)

 Dividend yield
= (X2)

 Earning Per
Shares (EPS) =
(X3)

 Return on
Equity (ROE)
= (X4)

 Profit After

Variabel Dividen
dan Dividen Payout
Ratio memiliki
Pengaruh yang
signifikan terhadap
harga saham,

Variabel Dividen
yield memiliki
pengaruh yang
signifikan negatif
terhadap harga
saham,
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A
sample
of 63
compani
es listed
atKarac
hi stock
exchang
e was
analyzed
for the
period
of 2006-
2011".

Tax (PAT) =
(X5)

Variabel
Dependen (Y)

 Harga Saham
= (Y)

Variabel Return on
Equity  memiliki
dampak Positif
tidak signifikan
terhadap harga
saham,

Sedangkan Variabel
Earning Per Shares
dan Profit after Tax
secara simultan
memiliki hubungan
Positif yang
signifikan dengan
harga saham.

3 Jullie J.
Sondakh
dan Meily
kalalo
(2011)

Analisis
Pengaruh
Dividen Per
Shares dan
Earning Per
Shares
Terhadap
Harga saham
Pada
Perusahaan
yang Go
Public di
Bursa Efek
Indonesia
(2011)

Variabel Independen
(X)

 Dividen
pershares
(DPS) = X1

 Earning Per
Shares (EPS) =
X2

Variabel
Dependen (Y)

 Harga Saham
(Y)

Secara parsial
variabel Dividen
Per Shares
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap harga
saham perusahaan
go public di Bursa
Efek Indonesia,

Variabel Earning
per Shares memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
harga saham
perusahaan go
public di Bursa
Efek Indonesia,

Secara simultan
Dividen per Shares
(DPS) dan Earning
per Shares (EPS)
bersama-sama
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap harga
saham perusahaan
go public di Bursa
Efek Indonesia.
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4 Denies
Priatnah dan
Prabandaru
Adhe
Kusuma
(2012)

Pengaruh
Return On
Investment
(ROI),
Earning Per
Shares (EPS),
dan Dividen
Per Shares
(DPS)
Terhadap
Harga Saham
Perusahaan
Pertambangan
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
Periode 2008-
2010

Variabel Independen
(X)

 Return on
Investment
(X1)

 Earning Per
Shares (X2)

 Dividen Per
Shares (X3)

Variabel
Dependen (Y)

 Harga Saham
(Y)

Return on
Investment
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap harga
saham perusahaan
pertambangan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
(periode 2008-
2010)

Earning per Shares
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap harga
saham perusahaan
Pertambangan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
(periode 2008-
2010),

Return on
Investment,
Earning Per Shares
dan Dividen per
Shares secara
bersama-sama
(simultan)
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap Harga
Saham perusahaan
pertambangan yang
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia
(periode 2008-
2010).

5 Putu Ryan
Damayanti,
Anantawikr
am aTungga
Atmadja,
SE,. M.Si,.
Ak.

Pengaruh
Dividen Per
Shares dan
Earning Per
Shares
Terhadap
Harga Saham

Variabel Independen
(X)

 Dividen Per
Shares (X1)

 Earning Per
Shares (X2)

Varibel

Secara parsial,
Earning Per Shares
(EPS), dan Dividen
Per Shares (DPS)
berpengaruh
signifikan terhdap
harga saham pada
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Made
Pradana
Adiputra,
SE,. SH,
M.Si
(2014)

pada
Perusahaan
Industri
Barang
Konsumsi
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
periode 2010-
2012

Dependen (Y)
 Harga Saham

(Y)

perusahaan Industri
Barang Konsumsi
di Bursa Efek
Indonesia (periode
2010-2012),

Secara simultan
Earning Per Shares
(EPS), dan Dividen
per Shares (DPS)
menunjukan adanya
pengaruh signifikan
terhadap Harga
Saham pada
Perusahaan Industri
Barang Konsumsi
yang terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia (periode
2010-2012)

6 Yongki
Sukarman
dan Siti
Khairani
(2013)

Pengaruh
Deviden Per
Shares dan
Earning Per
Shares
Terhadap
Harga Saham
pada
Perusahaan
Sektor
Otomotif di
Bursa Efek
Indonesia
Periode 2013

Variabel Independen
(X)

 Dividen Per
Shares (X1)

 Earning Per
Shares (X2)

Variabel
Dependen (Y)

 Harga Saham
(Y)

Secara simultan
Earning per Shares
(EPS) dan Dividen
per Shares (DPS)
memiliki pengaruh
positif dan
signifikan terhadap
Harga Saham pada
perusahaan Sektor
Otomotif di Bursa
Efek Indonesia
(periode 2013)

Secara Parsial
Earning per Shares
(EPS) berpengaruh
signifikan terhadap
saham, dan secara
parsial Dividen per
Shares (DPS) tidak
berpengaruh
signifikan terhdap
Harga Saham pada
perusahaan Sektor
Otomotif di Bursa
Efek Indonesia
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(periode 2013).
dividend per share
tidak sejalan
dengan teori
sebelumnya, karena
hasil penelitian
dividend
per share tidak
berpengaruh
terhadap harga
saham. Hal ini
berarti bahwa
informasi DPS
perusahaan yang
terdapat dalam
laporan
keuangan
perusahaan yang
dipublikasikan
bukan merupakan
hal yang utama
diperhatikan oleh
investor dalam
membuat
keputusan
investasinya,
karena tidak
selamanya labah
bersih yang
diperoleh
perusahaan
dialokasikan
sebagai dividen,
bisa
saja perusahaan
mengalokasikan
laba bersih yang
didapatnya untuk
perluasan/ekspansi
usaha, atau
melakukan investasi
aktiva tetap,
investasi jangka
panjang dan lain-lain.
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2.9 Kerangka Pemikiran

Dibalik persaingan bisnis, sektor industri properti dan konstruksi semakin cepat dan

mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional.Perusahaan Property, Real Estate,

dan Building Constructionmerupakan salah satu industri strategis, sektor Perusahaan

Property, Real Estate, dan Building Construction dalam pengembangannya

membutuhkan pendanaan yang kuat agar dapat bertahan. Maka diperlukan pasar modal

dalam usaha memperoleh solusi kesulitan pendanaan. Investor sebagai penanam modal

membutuhkan kepastian keuntungan dan keamanan dalam berinvestasi, maka

diperlukan penilaian terhadap perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2012;239) untuk

mengetahui suatu perusahaan adalah salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Di dalam dunia keuangan ada lima jenis

rasio keuangan yang sering digunakan yaitu likuiditas, aktifitas, leverage, profitabilitas,

dan nilai pasar.

Rasio Nilai Pasar dimana Rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal

murahnya suatu saham, digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham

yang memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman

modal berupa saham. Namun rasio pasar tidak mempunyai ukuran yang menunjukan

tingkat efesiensi rasio serta tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan

secara keseluruhan jika dilihat berdasarkan harga saham maupun jika dipergunakan oleh

pihak manajemen perusahaan. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang

menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen. Rasio ini
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memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja perusahaan

di masa lalu serta prospek di masa mendatang (Moeljadi, 2006:75).

Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat (investor) atau para

pemegang saham menghargai perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham

perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham

(Sutrisno, 2003:256). Rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan relatif

terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut

pandang investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen, juga

berkepentingan dalam rasio ini.

Analisis penilaian yang perlu diketahui oleh investor adalah analisis penilaian saham

yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi meliputi

analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis mengenai penilaian yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah analisis fundamental. Salah satu cara yang

digunakan dalam analisis ini adalah analisis laporan keuangan dalam bentuk rasio

keuangan. Terdapat banayak rasio keuangan yang dapat menunjukan kinerja suatu

perusahaan, diantaranya adalah Dividen per Shares dan Earning per Shares ( Yanti dan

Ketut, 2013).Perhitungan Dividen per Shares dipilih dengan pertimbangan, semakin

besar tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dividen per lemar saham

bagi pemiliknya, maka akan memberikan korelasi yang positif terhadap harga sham

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 menunjukan sinyal proskek suatu perusahaan
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dimasa yang akandatang (Intan, 2009:21).Sedangkan perhitungan unutk Earning per

Shares menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba untuk tiap

lembar sahamnya atau merupakan gambaran mengenai sejumlah rupiah yang akan

diterima oleh investor dari setiap jumlah saham yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan

mengetahui Earning per Shares suatu perusahaan maka investor dapat menilai potensi

pendapatan yang akan diterimanya. Dengan demikian, Earning per Shares dapat

mencerminkan pendapatan dimasa yang akan datang, Earning per Shares juga

merupakan suatu indikator yang berpengaruh terhadap harga saham, karena laba

perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian investor akan suatu

keadaan di perusahaan. Apabila Earning per Shares meningkat, maka investor

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

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

nilai Earning per Shares tentu saja menggembirakan pemegang saham, karena semakin

besar laba yang disediakan oleh perusahaan untuk pemegang saham.Harga saham

sangat dipertimbangkanoleh investor karena merupakan tolok ukur pengukuran kinerja

perusahaan, sehingga emiten berusaha menjaga prestasi baik serta terus-menerus

berusaha memperbaiki kinerjanya yang dapat mempengaruhi return saham. Harga

sertareturn saham dapat diprediksi dengan rasio keuangan, yaitu rasio pasar. Menurut

Wiagustini (2010:76), definisi rasio pasar adalah rasio yang menunjukkan kondisi

keuangan perusahaan yang kemudian dapat dinilai oleh pasar. Rasio pasar dapat

memberi cerminan tentang pemikiran investor atas prospek yang akan datang. Rasio ini

didasarkan pada sudut pandangpemegang saham, namun bukan berarti pihak internal

perusahaan tidak menggunakan rasio ini. Rasio pasar yang dapat digunakan untuk
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meprediksi harga saham adalah EPS, DPS. Serta pengaruh yang akan diterima dari

setiap variabel yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh Dividen per Shares( DPS ) Dengan Harga Saham

Kemanapun perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran bagi perusahaan dan

pemegang saham akan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan terutama

pada harga saham suatu perusahaan. Salah satu kebijiakan di perusahaan yang dapat

mempengaruhi nilai perusahaan adalah mengenai kebijakan dividen.

Semakin besar tingkat kemampuansuatu perusahaan dalam menghasilkan deviden per

share bagi pemegang saham,maka akan memberikan korelasi yangpositif terhadap harga

saham perusahaanyang berimbas pada indeks harga saham. Hal inisesuai dengan

signaling theory yang menyatakan bahwa deviden menunjukkan sinyal prospek suatu

perusahaan dimasayang akan datang. Dividden signalingtheory menjelaskan bahwa

informasitentang deviden yang dibayarkan,digunakan oleh investor sebagai

sinyalperusahaan dimasa mendatang. Sinyalperubahan deviden dapat dilihat dari

reaksiharga saham

2. Pengaruh Earning per Shares ( EPS ) terhadap Harga Saham

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

perubahan earning dan perubahan saham. Apabila EPS tinggi, investor menganggap

perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang, karena investor

percaya bahwa nilai suatu saham akan bergantung pada kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba setiap lembar sahammhya. 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
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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 niali EPS akan membuat

investor senang karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Hal

ini akan berakibat dengan meningkatnya laba maka harga saham cenderung naik,

sedangkan ketika laba menurun, maka harga saham juga ikut menurun.

3. Pengaruh Dividen per Shares dan Earning per Shares Secar Simultan dan

Parsial terhadap Harga saham

Pada saat seseorang investor ingin berinvestasi dipasar modal, ada beberapa hal yang

harus diperhatikan dalam memelih saham mana yang akan dibeli. Sebab pada

kenyataanya harga saham selalu mengalami perubahan setiap waktunya.Saham

merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling memiliki tingkat ketidak stabilan

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 kewajaran.

Harga saham menggambarkan nilai suatu perusahaan, sehingga harga saham sangat

dipengaruhi oleh prestasi dan kinerja perusahaan serta prospek dalam meningkatkan

nilai perusahaan dimasa yang akan datang. Apabila kinerja suatu perusahaan meningkat,

maka investor akan memperoleh dampak yang positif pula yaitu dapat berupa dividen

dan capital gain.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dapat digambarkan hubungan variabel yang

lebih spesifik yang digambarkan sebagai berikut :
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Y

Laporan

keuangan

Rasio

Keuangan

Rasio

Likuiditas

 Rasio lancar
 Rasio cepat

Rasio

Profitabilitas

 Gross Profit
Margin

 Net Profit
Margin

 Return on
Investment

 Return on
Equity

 Rentabilitas
Ekonomis

 Earning per
Share

Rasio Pasar

 Earning per
Share

 Dividen per
share

 Dividen payout
Ratio

 Dividen yield
 Price earning

ratio
 Price to book

value ratio

Rasio Aktivitas

 Receivable
Turnover

 Inventory
Turnover

 Receivable
Turnover in
day

 Total Assets
Turnover

Rasio

Solvabilitas

 Rasio
Utang atas
Modal

 Rasio
Pelunasan
utang

 Rasio
utang atas
Aktiva

Dividen per Share

DPS=

(X1)

Earning per Share

EPS =
	(	 	)


(X2)

Harga Saham

(Y)
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Gamar 2.2

Hubungan Variabel

Keterangan :

Variabel X :

1. Dividen per Shares ( DPS ) = X1

2. Earning per Shares ( EPS ) = X2

Variabel Y : Harga Saham

= Yang diteliti

= Yang tidak diteliti

2.10 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Dividen per Shares (DPS) dan Earning per Shares (ESP)

sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk varibel independen dalam penelitian ini

adalah harga saham. Hubugan antara variabel-variabel tersebut akan dijelaskan dalam

bagian ini.

2.11 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang

kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang

kita cari atau yang ingin kita pelajari.

Menurut Nazir (2011:151) hipotesis diartikan sebagai berikut:

"Keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks".
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai

berikut:

 Dividen per Share dan Earning per Share secara Simultan dan Parsial

berpengaruh terhadap Harga Saham pada Perusahaan Property, Real

Estate, dan Building Construction periode 2012-2014.


