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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Kasmir (2010; 5) yang dikutip dari Horne manajemen

keuangan adalah:

“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan

dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan

beberapa tujuan menyeluruh.”

Menurut Sutrisno (2012; 3) manajemen keuangan adalah:

“Manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha
mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta
usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut
secara efisien.”
Sedangkan menurut Agus dan Martono (2014; 4) manajemen

keuangan adalah:

“Manejemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana,
menggunakan dana dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan
secara menyeluruh.”

Berdasarkan penjelasan di atas manajemen keuangan dapat

disimpulkan sebagai aktivitas dalam perusahaan dalam mengelola dana secara

efisien agar perusahaan dapat mencapai tujuan dalam perusahaan terutama di

bagian keuangan.

2.1.2. Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012; 5), yaitu:

1. Keputusan Investasi
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Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan

harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang

akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini sering juga disebut sebagai kebijakan

struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber

dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.

3. Keputusan Dividen

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk

menentukan:

1. Besarnya prosentase laba yang dibagikan kepada para pemegang

saham dalam bentuk cash dividend.

2. Stabilitas dividen yang dibagikan.

3. Dividen saham (stock dividend).

4. Pemecahan saham (stock split).

5. Penarikan kembali saham yang beredar, yang semuanya ditujukan

untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

2.2. Laporan Keuangan

2.2.1.  Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Martono dan Harjito (2010; 51) laporan keuangan

(financial statement) adalah:

“Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan

keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.”

Menurut Fahmi (2014; 2) lapora keuangan adalah:

“Laporan keuangan adalah suatu informasi yang

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih



13

jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran

kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Sedangkan menurut Sutrisno (2012:9) laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi

yang meliputi dua laporan utama yakni (1) Neraca dan (2)

Laporan Rugi-Laba.”

Berdasarkan penjelasan di atas laporan keuangan dapat disimpulkan

sebagai informasi yang dikeluarkan perusahaan mengenai kondisi dan hasil akhir

mengenai kondisi keuangan dalam perusahaan tersebut.

2.2.2. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Hanafi (2014; 27) terdapat tiga jenis laporan keuangan yang

sering digunakan, yaitu:

1. Neraca

Neraca keuangan perusahaan mencoba meringkaskan kekayaan yang

dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Neraca keuangan

merupakan snapshot gambaran kekayaan perusahaan pada saat tertentu.

Karena fokus pada titik tertentu, neraca keuangan biasanya dinyatakan

neraca per tanggal tertentu.

2. Laporan Laba-Rugi

Laporan laba-rugi meringkas aktivitas perusahaan selama periode tertentu.

Laporan laba-rugi diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan

dengan tingkat keuntungan, risiko fleksibilitas keuangan dan kemampuan

operasional perusahaan.

3. Laporan Aliran Kas

Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan

untuk jangka waktu tertentu. Laporan aliran kas diperlukan karena dalam

beberapa situasi, laporan laba-rugi tidak cukup akurat menggambarkan

kondisi keuangan perusahaan.
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2.2.3. Rasio Keuangan

2.2.3.1. Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Harahap (2013; 297) rasio keuangan adalah:

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil
perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya
yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan
(berarti).”
Menurut Kasmir (2010; 104) rasio keuangan adalah:

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-

angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi

satu angka dengan angka lainnya.”

Sedangkan menurut Sutrisno (2013; 212) rasio keuangan adalah:

“Rasio keuangan adalah menghubungkan elemen-elemen yang
ada pada laporan keuangan seperti elemen-elemen dari berbagai
aktiva satu dengan lainnya, elemen-elemen pasiva satu dengan
lainnya, elemen aktiva dengan pasiva, elemen-elemen neraca
dengan elemen-elemen laporan laba/rugi.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rasio

keuangan sebagai alat yang digunakan kuat dan lemahnya perusahaan dalam

bidang keuangan untuk membandingkan satu angka dengan angka yang lainnya

yang memiliki hubungan yang signifikan.

2.2.3.2. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Kasmir (2010; 110) berikut ini jenis-jenis rasio keuangan,

yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Dikutip dari Weston, rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi

kewajiban (utang) jangka pendek.

Jenis-jenis rasio likuiditas terdiri dari:

1. Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan rasio untuk mengukur

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek
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atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara

keseluruhan.

Adapun perhitungan Current Ratio:	 = Aktiva	Lancar	( 	 )Utang	Lancar	( 	 ) 	x	100%
2. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio) merupakan rasio yang

menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi atau

membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek)

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan

(inventory).

Adapun perhitungan Quick Ratio:

	 = Aktiva	Lacar	 	 − 	Persediaan	( )Utang	Lancar	( 	 ) 	x	100%
3. Rasio Kas (Cash Ratio) merupakan alat yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk

membayar utang.

Adapun perhitungan Cash Ratio:ℎ	 = 	 	 	 		 	( 	 ) 	x	100%
4. Rasio Perputaran Kas (Cash Turnover) menurut Gill digunakan

untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan

yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai

penjualan.

Adapun perhitungan Cash Turnover:ℎ	 = 	 Perjualan	BersihModal	Kerja	Bersih 	x	1	kali
5. Inventory to Net Working Capital merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah

sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabillitas (leverage ratio) merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan

dibiayai dengan utang.
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Adapun jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain:

1. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) merupakan rasio utang yang

digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan

dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Adapun perhitungan Debt to Assets Ratio:	 	 	 	 	 = 	 		 	x	100%
2. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk

menilai utang dengan ekuitas.

Adapun perhitungan Debt to Equity Ratio:	 	 	 = 	 Total	Utang	( )Ekuitas	( ) 	x	100%
3. Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang

jangka panjang dengan modal sendiri.

Adapun perhitungan Long Term Debt to Equity Ratio:	 	 	 	 	 	 = 	 	 	 	x	100%
4. Times Interest Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah

kali perolehan bunga (Weston). Rasio ini diartikan juga

kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama

seperti coverage ratio (menurut Horne).

Adapun perhitungan Times Interest Earned:	 	 	 = 	 EBITBiaya	Bunga	( ) 	x	1	kali
atau:	 	 	 = 	 EBT + Biaya	BungaBiaya	Bunga	( ) 	x	1	kali

5. Fixed Charge Coverage (lingkungan biaya tetap) merupakan

rasio yang menyerupai rasio Times Interest Earned. Hanya saja

bedanya dalam rasio ini dilakukan, apabila perusahaan
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memperoleh utang jangka atau menyewa aktiva berdasarkan

kontrak sewa (lease contract).

Adapun perhitungan Fixed Charge Coverage:	 ℎ 	 = 	 	 	 	( )	 	 	( )
3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (Activity Ratio) merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva

yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan

untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya

perusahaan.

Jenis-jenis rasio aktivitas, yaitu:

1. Perputaran Piutang (Receivable Turnover) merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan

piutang selama satu periode.

Adapun perhitungan Receivable Turnover:	 = 	 Penjualan	KreditRata − rata	Piutang 	x	1	kali
atau:	 = 	Penjualan	KreditPiutang 	x	1	kali

2. Hari Rata-rata Penagihan Piutang (Days of Receivable). Bagi

perbankan yang akan memberikan kredit, perlu juga

menghitung hari rata-rata penagihan piutang (days of

receivable). Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari

(berapa hari) piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih dan

rasio ini juga sering disebut days sales uncollected.

Adapun perhitungan Days of Receivable:	 	 = 	Piutang	Rata − rata	x	360Penjualan	Kredit
atau:
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	 	 = 	 Jumlah	hari	dalam	1	tahunPerputaran	Piutang
3. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur berapa kali laba yang ditanam

dalam persediaan (inventory) ini berputar dalam suatu periode.

Adapun perhitungan Inventory Turnover:

1. Menurut Horne	 = 	Harga	Pokok	Barang	yang	DijualPersediaan 	x	1	kali
2. Menurut Weston	 = 	 PenjualanPersediaan 	x	1	kali

4. Hari Rata-rata Penagihan Persediaan (Days of Inventory).

5. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover)

merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai

keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu.

Adapun perhitungan Working Capital Turnover:	 	 = 	 Penjualan	BersihModal	Kerja	Rata − rata
atau: 	 	 = 	Penjualan	BersihModal	Kerja

6. Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turnover) merupakan

rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang

ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode.

Adapun perhitungan Fixed Assets Turnover:	 	 = 	 Penjualan	( )Total	Aktiva	Tetap	( 	 	 ) 	x	1	kali
7. Perputaran Aktiva (Assets Turnover) merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang

dimiliki perusahaan. Kemudian juga mengukur berapa jumlah

penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

Adapun perhitungan Assets Turnover:
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	 = 	 Penjualan	( )Total	Aktiva	( 	 )
4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

1. Profit Margin (Profit Margin on Sales) merupakan salah satu

rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas

penjualan.

1. Adapun perhitungan Profit Margin on Sales (laba kotor):	 	 	 = 	 Penjualan	Bersih − Harga	Pokok	Penjualan
2. Adapun perhitungan Profit Margin on Sales (laba bersih):	 	 	 = 	 	 	 	 	 	( )

2. Return on Investment (ROI) atau Return on Assets (ROA)

merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah

aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan

suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola

investasinya.

Adapun perhitungan Return on Investment (ROI):

	 	 	 ROI = 	 	 	 	 	 	( )	 	x	100%
3. Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini juga

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.

Adapun perhitungan Return on Equity (ROE):	 	 	 ROE = 	 	 	 	 	 	( ) 	x	100%
4. Earning Per Shares (EPS) merupakan rasio untuk mengukur

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi

pemegang saham.

Adapun perhitungan Earning Per Shares (EPS):
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	 	 ℎ 	 EPS = 	 Laba	Saham	BiasaSaham	Biasa	yang	Beredar
5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang

menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor

usahanya.

6. Rasio Penilaian

Rasio penilaian (Valuation Ratio) yaitu rasio yang memberikan

ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya

di atas biaya investasi, seperti:

1. Rasio harga saham terhadap pendapatan.

2. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

2.3. Pasar Modal

2.3.1. Pengertian Pasar Modal

Menurut Sunariyah (2011; 4) pasar modal adalah:

“Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi,
termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua
lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-
surat berharga yang beredar.”
Menurut Fahmi dan Hadi (2011; 41) pasar modal adalah:

“Pasar modal adalah tempat dimana 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 dana
perusahaan.”
Dikutip dari (www.sahamok.com, 17 Februari 2016) pasar modal
adalah:
“Pasar modal sama seperti pada umumnya, yaitu tempat
bertemunya penjual dan pembeli. Disini yang diperjualbelikan
adalah modal berupa hak pemilikan perusahaan dan surat
pernyataan hutang perusahaan.”
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pesar modal

adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperjualbelikan modal

jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham.

2.3.2. Fungsi Pasar Modal

Fungsi pasar modal menurut Sutrisno (2012; 301), yaitu:

1. Sebagai Sumber Penghimpunan Dana

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber

pembiayaan. Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh

perusahaan adalah pasar modal selain sistem perbankan yang selama

ini dikenal sebagai media perantara keuangan secara konvensional.

2. Sebagai Sarana Informasi

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau

obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai

reputasi bisnis yang baik dan kredibel, sehingga efek-efek yang

dikeluarkan akan laku dijualbelikan di bursa. Sementara, pemilik dana

atau investor jika tidak ada pilihan lain mereka akan menginvestasikan

pada perbankan yang notabene mempunyai tingkat keuntungan yang

relatif kecil. Dengan adanya surat berharga yang mudah dijualbelikan,

maka bagi investor merupakan alternatif instrument investasi.

3. Pemerataan Pendapatan

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, pemilik

perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri perusahaan yang

bersangkutan. Dengan go public-nya perusahaan memberikan

kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki

perusahaan tersebut.

4. Sebagai Pendorong Investasi

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan

pembangunan dan perekonomian negaranya. Untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan membutuhkan

investasi besar. Pemerintah tidak akan mampu untuk melakukan
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investasi sendiri tanpa dibantu oleh pihak swasta nasional dan asing.

Untuk mendorong agar pihak swasta dan asing mau melakukan

investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, pemerintah

harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi mereka.

2.3.3. Jenis-Jenis Pasar Modal

Menurut Sunariyah (2011; 12) terdapat beberapa macam pasar

modal, yaitu:

1. Pasar Perdana (Primary Market)

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang

menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang

ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar

sekunder.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah

melewati masa penawaran pada pasar perdana. Pasar sekunder dimana

saham dan sekuritas lain diperjual-belikan secara luas, setelah melalui

masa penjualan di pasar perdana.

3. Pasar Ketiga (Third Market)

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di

luar bursa (over the counter market).

4. Pasar Keempat (Fourth Market)

Pasar keempat merupakan bentuk perdagang efek antar pemodal atau

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke

pemegang lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek.

2.3.4. Instrumen Pasar Modal di Indonesia

Menurut Sunariyah (2011; 48) instrument pasar modal di Indonesia

terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:
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1. Saham Biasa (Common Stocks)

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilik

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

2. Saham Preferen (Preffered Stocks)

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik

gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan

pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak

mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor.

3. Obligasi (Bond)

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara

pemberi dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana

(emiten).

4. Obligasi Konversi (Convertible Bond)

Obligasi konversi, sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa,

misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo

dan memiliki nilai pari. Hanya saja, obligasi konversi memiliki

keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham biasa.

5. Right

Right merupakan surat berharga yang memberi hak bagi pemodal

untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten.

6. Waran

Waran seperti halnya right adalah hak untuk membeli saham biasa

pada waktu dan harga yang sudah ditentukan.

7. Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat

pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki

banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi

mereka.

8. Efek Derivatif

Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek “utama” baik yang

bersifat penyertaan maupun utang.
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9. Efek Syariah

Pasar modal syariah sangat potensial menjadi alternatif investasi yang

selama ini dibutuhkan oleh para calon investor. Sebagai negara dengan

mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, kini industry syariah

menjadi daya tarik tersendiri bukan saja terbatas para investor muslim,

bahkan investor asing.

2.3.5. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pasar Modal di Indonesia

Menurut Sunariyah (2011; 46) pihak-pihak yang terkait dalam

kegiatan pasar modal Indonesia sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI Nomor

1548/KMK.013/1990 tentang pasar modal, yaitu:

1. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK)

Bapepam-LK merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk:

1) Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek

dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar dan

efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat

umum,

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga

dan profesi-profesi penunjang yang terkait dalam pasar modal,

3) Memberi pendapat kepada menteri keuangan mengenai pasar

modal beserta kebijakan operasionalnya.

2. Pelaksana Bursa

Bursa efek menurut Kepres No. 53 adalah suatu tempat pertemuan

termasuk sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisir

dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual-

beli atau perdagangan efek.

3. Perusahaan yang Go Public (Emiten)

Perusahaan yang go public (emiten) adalah pihak yang melakukan

emisi atau yang telah melakukan emisi efek. Emiten adalah pihak yang

membutuhkan dana guna membelanjai operasi maupun rancangan

investasi.
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4. Perusahaan Efek

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah memperoleh ijin usaha

untuk beberapa kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara

pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi.

5. Lembaga Kliring dan Penyelesaian Penyimpanan

Lembaga kliring dan penyelesaian penyimpanan adalah suatu lembaga

yang menyelenggarakan kliring dan penyelesaian transaksi yang terjadi

di bursa efek, serta penyimpanan efek dalam penitipan untuk pihak

lain.

6. Reksa Dana (Investment Fund)

Reksa dana (Investment Fund) adalah pihak yang kegiatan utamanya

melakukan investasi, investasi kembali (reinvestment) atau

perdagangan efek.

7. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang pasar modal adalah tempat penitipan harta, biro

administrasi efek, wali amanat, atau penanggung yang menyediakan

jasanya.

8. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, notaris, perusahaan

penilai (appraisal) dan konsultan hukum.

9. Pemodal (Investor)

Pemodal adalah pihak baik perorangan maupun lembaga yang

menanamkan modalnya dalam efek-efek yang diperdagangkan di pasar

modal.

2.3.6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.3.6.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas jasa keuangan (OJK) adalah lembaga baru yang didirikan

berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk
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melakukan pengawasan atas industry jasa keuangan secara terpadu. Secara

yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa

Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan

bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini”. (www.landasanteori.com, 10 Februari

2016).

2.3.7. Prinsip-Prinsip Otoritas Jasa Keuangan

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good

Corporate Governance) yang terdiri dari 5 (lima) prinsip yang disingkat dengan

TARIF, yaitu:

1. Transparancy (Keterbukaan Informasi)

Transparancy yaitu secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan

untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Accountability yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan

akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang

berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan

industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan

hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat

dan sebagainya.

4. Independency (Kemandirian)

Independency yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara

professional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau

intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku.
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5. Fairness (Kesetaraan atau Kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak

shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

2.3.8. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

Adapun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dikemukakan bahwa OJK dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Independensi

Asas independensi adalah independen dalam pengambilan keputusan

dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang membela dan melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan

umum.

4. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan

tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi dan golongan, serta

rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

5. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam

pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap
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berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

6. Asas Integritas

Asas integritas adalah asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral

dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam

penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa

Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2.4. Bursa Efek

2.4.1. Pengertian Bursa Efek

Bursa efek menurut Kasmir (2010; 56) adalah:

“Bursa efek merupakan tempat diperjualbelikannya modal

jangka panjang seperti saham dan obligasi.”

Dikutip dari https://id.wikipedia.org (17 Februari 2016) bursa efek

adalah:

“Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang

berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan

yang sudah terdaftar di bursa itu.”

Dikutip dari http://www.belajarinvestasi.net (17 Februari 2016) bursa

efek adalah:

“Bursa efek merupakan sebuah pasar yang terorganisasi dimana
para pialang melakukan transaksi jual beli saham atau surat
berharga dengan berbagai perangkat aturan yang ditetapkan di
bursa efek tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bursa efek

sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang memperjualbelikan
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efek perusahaan seperti saham atau surat berharga yang telah terdaftar di bursa

tersebut.

2.4.2. Jenis-Jenis Bursa Efek

Adapun jenis-jenis bursa efek menurut Kasmir (2010; 56) adalah:

1. Pasar Primer (Primary Market)

Pasar primer yaitu pasar yang menangani pertama kali emisi sekuritas

suatu perusahaan.

2. Pasar Sekunder (Secondary Market)

Pasar sekunder yaitu pasar yang melayani sehari-hari transaksi

perdagangan sekuritas sekuritas yang telah beredar, setelah masa

penjualan di pasar primer berakhir.

2.5. Struktur Modal

2.5.1. Pengertian Struktur Modal

Menurut Sjahrial (2014; 250) struktur modal adalah:

“Struktur modal merupakan merupakan perimbangan antara
penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka
pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan
modal sendiri yang terdiri dari saham preferen dan saham biasa.”
Sedangkan menurut Sutrisno (2012; 255) struktur modal merupakan:

“Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau

hutang dengan modal sendiri.”

Menurut Keown, Martin, Petty dan Scott (2010; 148) struktur

modal adalah:

“Struktur modal adalah campuran sumber-sumber dana jangka

panjang yang digunakan perusahaan.”

Menurut Martono dan Harjito (2010; 240) struktur modal (capital

structure) adalah:
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“Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan

jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan struktur modal

sebagai perbandingan pada perusahaan yang meminjam modal dalam jangka

panjang dan jangka pendek.

Menurut Hanafi (2014; 297) teori struktur modal terdapat 6 (enam)

pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang

optimal. Dengan kata lain struktur modal mempunyai pengaruh terhadap

nilai perusahaan. Struktur modal bisa diubah-ubah agar bisa diperoleh nilai

perusahaan yang optimal.

2. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM)

Pada tahun 1950-an, dua orang ekonom menentang pandangan tradisional

struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak

mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian pada awal tahun 1960-an,

kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis

mereka. Mereka berkesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan utang

lebih tinggi di bandingkan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan nilai

tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang.

3. Teori Trade Off dalam Struktur Modal

Ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan utang

sebanyak-banyaknya. Satu hal yang terpenting adalah dengan semakin

tingginya utang, akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Hal ini

disebabkan semakin tinggi utang, semakin besar bunga yang harus

dibayarkan.
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4. Model Miller dengan Pajak Perusahaan dan Personal

Modigliani dan Miller mengembangkan model struktur modal tanpa pajak

dan dengan pajak. Nilai perusahaan dengan pajak lebih tinggi

dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa pajak. Selisih tersebut

diperoleh melalui penghematan pajak karena bunga bisa dipakai untuk

mengurangi pajak.

5. Pecking Order Theory

Seorang akademisi, Donald Donaldson (1961) melakukan pengamatan

terhadap perilaku struktur modal di Amerika Serikat. Pengamatannya

menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai keuntungan yang tinggi

ternyata cenderung menggunakan utang lebih rendah.

6. Teori Asimetri Informasi dan Signaling

Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat. Teori asimetri

mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak

mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak

lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik

dibandingkan dengan pihak luar (seperti investor). Investor, yang merasa

mempunyai informasi yang lebih sedikit, akan berusaha

menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer,

termasuk dalam hal menentukan struktur modal, bisa dianggap sebagai

signal oleh pihak luar (investor).

2.5.2. Ukuran Struktur Modal

Dalam penelitian ini perhitungan yang digunakan adalah debt to

equity ratio (DER). Menurut Harahap (2013; 303) debt equity ratio adalah:

“Debt equity ratio menggambarkan sampai sejauh mana modal

pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar.”

Adapun perhitungan debt to equity ratio menurut Harahap (2013;

303), sebagai berikut:
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	 	 	 	 DER = 	 		( ) 	x	100%
Sedangkan menurut Sutrisno (2012; 218) rasio hutang dengan modal

sendiri (debt to equity ratio) adalah:

“Debt to equity ratio merupakan imbangan antara hutang yang

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri.”

Adapun perhitungan debt to equity ratio menurut Sutrisno (2012;

218), sebagai berikut:	 	 	 	 DER = 	Total	HutangModal	 	x	100%
Menurut Kasmir (2010; 112) debt to equity ratio adalah:

“Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk
menilai utang dan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui
jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan
pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui
setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan
utang.”
Adapun perhitungan debt to equity ratio menurut Kasmir (2010;

124), sebagai berikut:	 	 	 	 DER = Total	Utang	( )Ekuitas	( ) 	x	100%
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa debt to

equity ratio sebagai rasio yang menilai atau menggambarkan perusahaan sampai

sejauh mana utang dan ekuitas akan menutupi utang  yang dimiliki perusahaan

dengan modal sendiri yang dimiliki.

2.6. Earning Per Share (EPS)

2.6.1. Pengertian Earning Per Share (EPS)

Menurut Sutrisno (2012; 223) earning per share atau laba per lembar

saham adalah:
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“Earning per share merupakan ukuran kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik.”

Sedangkan menurut Kasmir (2010; 115) rasio laba per lembar saham

(earnings per share) adalah:

“Earning per share merupakan 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.”
Menurut Harahap (2013; 306) earnings per share adalah:

“Earning per share adalah menunjukkan berapa besar

kemampuan per lembar saham menghasilkan laba.”

2.6.2. Ukuran Earning Per Share (EPS)

Adapun perhitungan earning per share (EPS) menurut Sutrisno

(2012; 223), sebagai berikut:	 	 ℎ 	 EPS = 	 EATJumlah	Lembar	Saham
Adapun perhitungan earning per share (EPS) menurut Kasmir (2010;

139), sebagai berikut:	 	 ℎ 	 EPS = 	 Laba	Saham	BiasaSaham	Biasa	yang	Beredar
Adapun perhitungan earning per share (EPS) menurut Harahap

(2013; 305), sebagai berikut:	 	 ℎ 	 EPS = 	 Laba	Bagian	Saham	BersangkutanJumlah	Saham
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan earning per share

sebagai rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dapat menghasilkan laba

per lembar saham.
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2.7. Saham

2.7.1. Pengertian Saham

Menurut Hanafi (2014; 427) saham adalah:

“Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan.

Pemegang saham memperoleh pendapatan dari dividen dan

capital gain (selisih antara harga jual dengan harga beli).”

Menurut Darmadji dan Fakhrudi (2012; 5) saham adalah:

“Saham (stock) merupakan tanda pernyataan atau kepemilikan

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan

terbatas.”

Sedangkan menurut Sunariyah (2011; 125) saham adalah:

“Saham adalah surat berharga sebagai bukti pernyataan atau

pemilikian individu maupun institusi yang dikeluarkan oleh

sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).”

Berdasarkan penjelasan diatas saham dapat disimpulkan sebagai bukti

kepemilikan perusahaan dalam bentuk surat berharga.

2.7.2. Jenis-Jenis Saham

Dikutip dari (www.belajarinvestasi.net, 04 Agustus 2015) jenis-jenis

saham terdiri menjadi 3, yaitu:

1. Saham berdasarkan kapitalisasi pasar dan likuiditas.

Kapitalisasi pasar adalah harga saham yang dikalikan dengan jumlah

saham yang beredar di pasar. Suatu saham yang berkapitalisasi besar

biasanya lebih likuid atau mudah diperjualbelikan di bursa. Berdasarkan

kapitalisasinya, jenis-jenis saham dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Saham Unggulan atau Papan Atas (Blue Chip – Big Cap)

Saham yang termasuk kategori ini adalah saham berkapitalisasi

pasar di atas Rp 40 Triliun. Selain berkapitalisasi besar saham-

saham ini juga tergolong blue chip, yaitu saham perusahaan besar
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dengan kinerja dan fundamental yang baik, dikelola dengan

professional, bergerak pada bidang industri yang dibutuhkan banyak

orang, dapat mencetak untung besar dan rutin membagikan dividen.

2. Saham Lapis Kedua (Second Layer – Medium Cap)

Saham-saham perusahaan yang lebih kecil dari saham blue chip.

Kapitalisasi pasarnya antara Rp 1 Triliun sampai Rp 40 Triliun.

Pergerakan harga saham lapis kedua biasanya berfluktuatif dan

fundamental perusahaan cukup baik, tetapi masih dalam tahap

prospek berkembang.

3. Saham Lapis Ketiga (Third Layer – Small Cap)

Saham-saham jenis ini memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar

yang amat kecil yaitu di bawah Rp 1 Triliun. Jenis saham ini juga

sering dikenali sebagai saham tidur dan sedikit orang yang

memilikinya.

2. Saham berdasarkan likuiditas saham.

Mudah atau tidaknya seseorang membeli atau menjual saham

ditentukan oleh likuiditas saham tersebut. Berdasarkan likuiditasnya,

karakter saham dapat dikategorikan menjadi:

1. Saham Berlikuiditas Tinggi

Jenis saham dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan

mempermudah investor untuk membeli dan menjual saham tersebut.

Umumnya saham-saham yang termasuk dalam kategori ini adalah

saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar (big cap)

dan fundamental yang bagus tetapi semua saham yang

fundamentalnya bagus memiliki likuiditas yang tinggi.

2. Saham Musiman (Cyclical Stock)

Saham jenis ini akan bergerak aktif apabila ada peristiwa tertentu

yang mempengaruhi kondisi bisnis emiten tersebut, baik itu

peristiwa politik, ekonomi, hari raya keagamaan dan liburan

sekolah.
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3. Saham Tidur

Saham ini tingkat likuiditasnya sangat rendah. Umumnya saham ini

akan bergerak apabila ada aksi korporasi (corporate action) atau

berita yang berkaitan dengan eksistensi emitennya. Informasi yang

ada mengenai perusahaan tersebut biasanya hanya berupa rumor,

tapi pergerakan harga sahamnya dapat sangat drastis.

3. Saham berdasarkan kepemilikannya:

1. Saham Biasa (Common Stock)

Sebagian besar saham yang beredar di bursa adalah saham umum.

Pemilik saham akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh

laba dan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setuju

mengenai adanya pembagian dividen tersebut. Jika suatu saat

perusahaan dilikuidasi atau bangkrut, para pemegang saham biasa

ini akan menerima hak atas sisa asset perusahaan paling akhir

setelah semua kewajiban atau hutang pada pihak lain sudah dilunasi.

2. Saham Preferen (Preffered Stock)

Jenis saham ini memberikan dividen kepada pemegang sahamnya

secara pasti. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi atau bangkrut,

para pemegang saham preferen ini akan menerima hak atas sisa

asset perusahaan sebelum pemegang saham biasa. Umumnya

besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preferen

ini sudah ditetapkan.

2.7.2.1. Pengertian Harga Saham

Dikutip dari sumber (http://financeroll.co.id, 04 Agustus 2015) harga

saham adalah:

“Harga saham adalah harga dari suatu saham yang ditentukan
pada saat pasar saham sedang berlangsung dengan berdasarkan
kepada permintaan dan penawaran pada saham yang dimaksud.
Harga saham yang berlaku di pasar modal biasanya ditentukan
oleh para pelaku pasar yang sedang melangsungkan perdagangan
sahamnya. Dengan harga saham yang ditentukan otomatis
perdagangan saham di bursa efek akan berjalan.”
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Menurut Jogiyanto (2010; 98) harga saham adalah:

“Perkembangan harga saham merupakan perubahan harga
saham yang terjadi di pasar bursa yang ditentukan oleh
penawaran dan permintaan saham yang bersangkutan di modal
saham”
Sedangkan menurut Martalena dan Maya (2011; 14) harga saham

adalah:

“Harga saham adalah permbentukan harga saham terjadi karena
adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan
kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand harga
saham tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham

sebagai harga dalam suatu saham yang ditentukan pada saat pasar saham sedang

berlangsung dengan permintaan dan penawaran pada saham tersebut.

2.8. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Hasil

1 Khairani

Purnamasari,

Emrinaldi Nur

DP dan Raja

Adri Satriawan

S

Pengaruh Current

Ratio (CR), Debt to

Equity Ratio (DER),

Return On Equity

(ROE), Price Earning

Ratio (PER) dan

Earning Per Share

(EPS) Terhadap

Return Saham Pada

Perusahaan Property

Penelitian tersebut menunjukkan

bahwa Debt to Equity Ratio

(DER) berpengaruh terhadap

return saham pada perusahaan

property and real estate yang

terdaftar di BEI. Berdasarkan

teori, seharusnya nilai yang

negatif terhadap return saham

tetapi di dalam penelitian ini

ditemukan nilai DER memiliki
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and Real Estate Yang

Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia Tahun

2009-2011

nilai yang positif terhadap return

saham. Kemungkinan hal ini

disebabkan karena investor tidak

melihat seberapa besar total

hutang dan total ekuitas

perusahaan dan kemampuan

modal sendiri perusahaan tersebut

untuk memenuhi seluruh

kewajibannya. Sedangkan pada

EPS berpengaruh terhadap return

saham pada perusahaan property

and real estate yang terdaftar di

BEI. Tidak berpengaruhnya

variabel EPS terhadap return

saham kemungkinan disebabkan

oleh investor tidak terlalu melihat

berapa persen laba yang

dibagikan pemegang saham,

karena sampel penelitian ini

merupakan perusahaan property

and real estate sehingga investor

lebih melihat ke keuntungan

jangka panjang dalam

berinvestasi.

2 Ika Veronica

Abigael K dan

Ardiani Ika S

Pengaruh Return On

Asset, Price Earning

Ratio, Earning Per

Share, Debt to Equity

Ratio, Price to Book

Value Terhadap Harga

Saham Pada

Penelitian tersebut menujukkan

bahwa pengujian variabel EPS

memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap harga saham

dengan arah sebagaimana yang

diharapkan yaitu positif. Hasil ini

menunjukkan bahwa hasil
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Perusahaan

Manufaktur di BEI

informasi laba per lembar saham

yang mencerminkan

keterkaitannya dengan jumlah

saham menjadi informasi yang

berharga bagi investor. Dalam hal

ini EPS yang semakin tinggi

berarti bahwa laba per lembar

saham yang diperoleh perusahaan

akan semakin besar. Hal ini akan

memungkinkan bahwa investor

akan mendapatkan pembagian

saham per lembar saham yang

lebih besar.

Sedangkan pada hasil penelitian

menunjukkan bahwa DER

berpengaruh signifikan terhadap

harga saham dengan arah negatif

pada taraf 5%. Hal ini desebabkan

karena adanya pertimbangan

negatif dari investor dalam

memandang DER. Oleh sebagian

investor DER dipandang besarnya

tanggung jawab perusahaan

terhadap pihak ketiga yaitu

kreditor yang memberikan

pinjaman kepada perusahaan.

Sehingga semakin besar nilai

DER akan memperbesar

tanggungan perusahaan. Sehingga

hal ini dinilai akan memperkecil

kemungkinan penggunaan laba
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yang diperoleh perusahaan dalam

bentuk dividen. Hal ini

menyebabkan permintaan saham

akan menurun yang pada

akhirnya harga saham juga akan

turun.

3 Karina

Fauziah,

Darminto dan

R. Rustam

Hidayat

Pengaruh Dividend

Per Share, Return On

Assets dan Debt to

Equity Ratio Terhadap

Harga Saham (Studi

pada Perusahaan

Property, Real Estate

and Building

Contruction yang

Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia

Periode 2010-2012)

Penelitian tersebut menunjukkan

bahwa secara parsial variabel

DER berpengaruh signifikan

terhadap harga saham. Tanda

negatif dalam penelitian ini

menunjukkan kesesuaian dengan

signaling theory bahwa

peningkatan hutang menyebabkan

harga saham menurun karena

adanya kemungkinan bangkrut

yang semakin meningkat.

4 Najmiya, Edy

Sujana dan Ni

Kadek

Sinarwati

Pengaruh Return On

Asset, Price Earning

Ratio, Earning Per

Share, Debt to Equity

Ratio, Price to Book

Value Terhadap Harga

Saham Pada

Perusahaan

Manufaktur di BEI

Penelitian tersebut menunjukkan

bahwa pengujian variabel EPS

memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap harga saham

dengan arah sebagaimana yang

diharapkan yaitu positif. Hasil ini

menunjukkan bahwa hasil

informasi laba per lembar saham

yang mencerminkan

keterkaitannya dengan jumlah

saham menjadi informasi yang

berharga bagi investor. Dalam hal
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ini EPS yang semakin tinggi

berarti bahwa laba per lembar

saham yang diperoleh perusahaan

akan semakin besar. Hal ini akan

memungkinkan bahwa investor

akan mendapatkan pembagian

saham per lembar saham yang

lebih besar. Hal ini tentu menjadi

kabar baik bagi investor. Kondisi

demikian nampaknya menunjang

semakin tingginya permintaan

saham yang menawarkan

keuntungan yang lebih besar. Hal

ini menyebabkan peningkatan

harga saham.

5 Putu Dina

Aristya Dewi

dan I.G.N.A.

Suaryana

Pengaruh EPS, DER,

dan PBV Terhadap

Harga Saham

Penelitian tersebut menunjukkan

EPS memiliki pengaruh

signifikan bagi harga saham dan

berpengaruh secara positif bagi

harga saham.  Apabila EPS

meningkat akan diikuti oleh

peningkatan harga saham. EPS

menjadi salah satu indikator atau

acuan para investor dalam

melakukan analisis saham

sebelum melakukan keputusan

berinvetasi.

DER berpengaruh secara

signifikan terhadap harga saham,

dengan nilau β² sebesar -1,210 ini
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menandakan bahwa DER

menggambarkan perngaruh

negatif bagi harga saham

perusahaan Food and Beverage.

Hal ini karena DER merupakan

rasio yang menggambarkan

mengenai tingkat resiko

perusahaan di dalam memenuhi

seluruh kewajibannya dengan

menggunakan modal sendiri yang

dimiliki.

6 Muhammad

Ridwan

Hidayat

Pengaruh Earning Per

Share (EPS), Price

Earning Ratio (PER),

dan Dividend Payout

Ratio (DPR) terhadap

Return Saham

Perusahaan (Studi

pada Sektor Property

dan Real Estate di

Bursa Efek Indonesia

pada Periode 2011-

2013)

Earning Per Share (EPS)

berpengaruh signifikan terhadap

return saham. Nilai koefisien

regresi untuk earning per share

(EPS) sebesar 0,007786

menunjukkan bahwa earning per

share (EPS) mempunyai arah

koefisien positif terhadap return

saham, yang berarti semakin

tinggi earning per share (EPS)

suatu perusahaan semakin besar

pula return saham perusahaan

tersebut. Tampak bahwa rata-rata

perusahaan mempunyai earning

per share (EPS) sebesar 0,8705.

Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa perubahan nilai earning

per share (EPS) akan

memberikan kontribusi terhadap

perubahan return saham, yaitu
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kenaikan atau penurunan nilai

earning per share (EPS) akan

berdampak pada kenaikan atau

penurunan return saham.

2.9. Kerangka Pemikiran

Dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham para investor

dapat mempelajari kondisi perusahaan terlebih dahulu. Kondisi keuangan dalam

perusahaan yang baik akan memberikan laba yang tinggi bagi perusahaan. Laba

yang tinggi akan berdampak positif pada perusahaan. Adanya laba yang tinggi,

seorang investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Adapun keputusan investasi yang dilakukan oleh investor

membutuhkan informasi perusahaan untuk dianalisis. Investasi merupakan sebuah

bentuk pengeluaran sejumlah modal yang bertujuan untuk melakukan pembelian

suatu aset fisik berupa mesin, peralatan, pabrik, property atau persediaan.

(www.seputarpengetahuan.com, 24 Mei 2015)

Informasi perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para

investor untuk melalukan investasi pada perusahaan, karena informasi yang di

dapatkan oleh investor adalah gambaran perusahaan baik dalam hal kondisi,

performa dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Salah satu sumber

informasi yang dipergunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan

investasi adalah laporan keuangan.

Adapun pengertian laporan keuangan menurut Bringham dan

Houston (2014; 84) :

“Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan

angka-angka yang tertulis di atasnya, tetapi penting juga untuk

memikirkan aset-aset nyata yang berada di balik angka tersebut.”

Agar informasi yang didapat oleh investor khususnya informasi

mengenai laporan keuangan dan prestasi perusahaan bermanfaat maka para
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investor harus dapat memilih informasi yang relevan dari informasi yang

didapatkan dan membandingkan informasi tersebut dengan informasi masa lalu

pada perusahaan. Laporan keuangan perusahaan memberikan informasi keuangan

pada penerbit saham (emiten) yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi para

investor dalam melakukan investasi.

Faktor-faktor yang dapat perhatian oleh investor adalah struktur modal

dan earning per share (EPS). Struktur Modal yang dihitung menggunakan debt to

equity ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan

ekuitas. Debt to equity ratio (DER) dapat mengetahui jumlah dana yang

disediakan oleh peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dalam struktur

modal dapat dilihat sebagai pencarian gabungan dana yang akan meminimumkan

biaya modal dan dapat memamksimalkan harga saham. Baik buruknya struktur

modal dalam perusahaan akan mempengaruhi keuangan dalam perusahaan.

Adapun perhitungan debt to equity ratio (DER) menurut (Kasmir,

2010; 124): 	 	 	 	 DER = 	 	( )	( ) 	x	100%
Earning per share (EPS) pada perusahaan sangatlah penting karena

dapat menggambarkan kepada pemegang saham dalam hal potensi perusahaan dan

perubahan harga saham yang semakin meningkat dimasa yang akan datang.

Adapun pendapatan yang dimiliki oleh pemegang saham akan meningkat dengan

seiring harga saham yang meningkat juga. Oleh karena itu, investor pada

umumnya akan membeli saham-saham pada perusahaan yang memiliki kinerja

yang baik.

Earning per share (EPS) merupakan rasio yang mengukur

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham

(Kasmir, 2010; 115). Dalam earning per share (EPS) apabila rasio yang rendah

maka manajemen belum berhasil dalam memuaskan pemegang saham dan juga

sebaliknya apabila rasio yang tinggi maka kesejahteraan pemegang saham

meningkat, dapat dikatan bahwa tingkat pengembalian tinggi.
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Adapun perhitungan earning per share (EPS) menurut (Kasmir,

2010; 139): 	 	 ℎ 	 EPS = 	 	 		 	 	
Pada penelitian Khairani Purnamasari, Emrinaldi Nur DP dan

Raja Adri Satriawan S dengan judul “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to

Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER) dan

Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Property

and Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan  bahwa Debt to Equity Ratio (DER)

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan property and real estate

yang terdaftar di BEI. Berdasarkan teori, seharusnya nilai yang negatif terhadap

return saham tetapi di dalam penelitian ini ditemukan nilai DER memiliki nilai

yang positif terhadap return saham. Kemungkinan hal ini disebabkan karena

investor tidak melihat seberapa besar total hutang dan total ekuitas perusahaan dan

kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh

kewajibannya. Sedangkan pada EPS berpengaruh terhadap return saham pada

perusahaan property and real estate yang terdaftar di BEI. Tidak berpengaruhnya

variabel EPS terhadap return saham kemungkinan disebabkan oleh investor tidak

terlalu melihat berapa persen laba yang dibagikan pemegang saham, karena

sampel penelitian ini merupakan perusahaan property and real estate sehingga

investor lebih melihat ke keuntungan jangka panjang dalam berinvestasi.

Pada penelitian Ika Veronica Abigael K dan Ardiani Ika S dengan

judul “Pengaruh Return On Asset, Price Earning Ratio, Earning Per Share,

Debt to Equity Ratio, Price to Book Value Terhadap Harga Saham Pada

Perusahaan Manufaktur di BEI”. Hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa

pengujian variabel EPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham

dengan arah sebagaimana yang diharapkan yaitu positif. Hasil ini menunjukkan

bahwa hasil informasi laba per lembar saham yang mencerminkan keterkaitannya

dengan jumlah saham menjadi informasi yang berharga bagi investor. Dalam hal

ini EPS yang semakin tinggi berarti bahwa laba per lembar saham yang diperoleh
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perusahaan akan semakin besar. Hal ini akan memungkinkan bahwa investor akan

mendapatkan pembagian saham per lembar saham yang lebih besar. Hal ini tentu

menjadi kabar baik bagi investor. Kondisi demikian nampaknya menunjang

semakin tingginya permintaan saham yang menawarkan keuntungan yang lebih

besar. Hal ini menyebabkan peningkatan harga saham. Sedangkan pada hasil

penelitian menunjukkan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap harga

saham dengan arah negatif pada taraf 5%. Hal ini desebabkan karena adanya

pertimbangan negatif dari investor dalam memandang DER. Oleh sebagian

investor DER dipandang besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap pihak

ketiga yaitu kreditor yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sehingga

semakin besar nilai DER akan memperbesar tanggungan perusahaan. Sehingga

hal ini dinilai akan memperkecil kemungkinan penggunaan laba yang diperoleh

perusahaan dalam bentuk dividen. Hal ini menyebabkan permintaan saham akan

menurun yang pada akhirnya harga saham juga akan turun.

Pada penelitian Karina Fauziah, Darminto dan R. Rustam Hidayat

dengan judul “Pengaruh Dividend Per Share, Return On Assets dan Debt to

Equity Ratio Terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan Property, Real

Estate and Building Contruction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2010-2012)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara

parsial variabel DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Tanda negatif

dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan signaling theory bahwa

peningkatan hutang menyebabkan harga saham menurun karena adanya

kemungkinan bangkrut yang semakin meningkat. Apabila terjadi hal yang

sebaliknya maka peningkatan harga saham adalah salah satu sinyal bahwa

manajemen sedang meramalkan laba dan prospek perusahaan yang baik di masa

yang akan datang.

Adanya hukum permintaan dan penawaran akan berpengaruh terhadap

harga saham. Hal tersebut akan diperngaruhi oleh kondisi perekonomian dan

kondisi pasar. Apabila banyak permintaan maka harga saham pada perusahaan

akan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kondisi debt to equity ratio (DER) dan

earning per share (EPS) dapat mempengaruhi harga saham.
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2.10. Pengaruh Struktur Modal dan Earning Per Share (EPS) Terhadap

Harga Saham

2.10.1. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Harga Saham

Pada penelitian Najmiya, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati

dengan judul “Pengaruh Price to Book Value (PBV), Price Earning Ratio

(PER) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham Pada

Industri Real Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Periode 2009-2013”

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa debt to equity ratio (DER)

akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan apresiasi harga saham.

DER yang terlalu tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan,

karena tingkat hutang yang semakin tinggi menandakan beban bunga perusahaan

akan semakin besar dan mengurangi keuntungan. Sehingga semakin tinggi hutang

(DER) cenderung menurunkan return saham.

2.10.2. Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham

Pada penelitian Ika Veronica Abigael K dan Ardiani Ika S dengan

judul “Pengaruh Return On Asset, Price Earning Ratio, Earning Per Share,

Debt to Equity Ratio, Price to Book Value Terhadap Harga Saham Pada

Perusahaan Manufaktur di BEI”

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengujian variabel EPS

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dengan arah

sebagaimana yang diharapkan yaitu positif. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil

informasi laba per lembar saham yang mencerminkan keterkaitannya dengan

jumlah saham menjadi informasi yang berharga bagi investor. Dalam hal ini EPS

yang semakin tinggi berarti bahwa laba per lembar saham yang diperoleh

perusahaan akan semakin besar. Hal ini akan memungkinkan bahwa investor akan

mendapatkan pembagian saham per lembar saham yang lebih besar. Hal ini tentu

menjadi kabar baik bagi investor. Kondisi demikian nampaknya menunjang
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semakin tingginya permintaan saham yang menawarkan keuntungan yang lebih

besar. Hal ini menyebabkan peningkatan harga saham.

Kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan bagan kerangka

pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 2.1.

Bagan Kerangka Pemikiran

Pasar Modal

Investor

Analisis FundamentalAnalisis Teknikal

Laporan Keuangan

Penilaian Saham

Melalui Rasio -Rasio

DER

(Debt to Equity Ratio)

EPS

(Earning Per Share)

Harga Saham
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Keterangan :

: Tidak diteliti

: Diteliti

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis

sebagai berikut:H : Terdapat pengaruh signifikan struktur modal terhadap harga saham

secara parsial dan simultan.H : Terdapat pengaruh signifikan earning per share (EPS) terhadap

harga saham secara parsial dan simultan.


