
BAB II

     TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

2.1.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva 

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Beberapa pendapat yang mengemukakan 

definisi dari investasi. Menurut Jogiyanto (2009:5)bahwa investasi adalah 

penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien 

selama periode waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Ahmad (2004:3) 

investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh 

tambahan keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, investasi merupakan 

penggunaan untuk memperoleh tambahan pendapatan baik melalui investasi yang 

menghasilkan barang dan jasa atau penanaman modal pada surat berharga yang 

menghasilkan capital gain.

2.1.2 Jenis – Jenis Investasi

Investasi merupakan penempatan dana pada berbagai aktiva keuangan 

sebagai upaya untuk meningkatkan modal atau kekayaan, baik melalui investasi 

pada real asset maupun investasi melalui financial asset dengan tujuan untuk 



memperoleh pendapatan optimal dengan risiko minimal di masa yang akan 

datang. 

Menurut Sunariyah (2006:4), investasi dalam arti luas terdiri dari dua 

bagian utama, yaitu :

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real asset)

Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-

barang seni dan real estate.

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketable 

securities atau financial assets)

Aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya 

merupakan klaim atas sktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas.

2.1.3 Tujuan Investasi

Para investor melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan 

tambahan penghasilan di masa mendatang. Menurut Ahmad (2004:3),ada 

beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan 

taraf hidupnya dari waktu ke waktu.

2. Mengurangi tekanan inflasi

Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek 

lain, seseorang dapat mengindarkan diri agar kekayaan atau harta 

miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi.



3. Dorongan untuk menghemat pajak

Beberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas 

perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan 

investasi pada bidang usaha tertentu.

2.2 Pasar Modal

2.2.1 Pengertian Pasar Modal

Menurut keputusan Menteri keuangan RI No. 1548/KMK/1990 pengertian 

pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, 

termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara 

di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga beredar. Dalam arti 

sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disisipkan 

guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga 

lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Menurut Gitman (2006:25) pengertian pasar modal yaitu:

“A market that enables suppliers and demanders of long-term funds to market 
transactions. Included are securities issues of business and government. The 
backbone of capital market is formed by the various securities exchange that 
provide a forum for bond and stick transaction.”

Menurut Sunariyah (2006:4) mendefinisikan pasar modal yaitu:

“pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 



lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang 

beredar”.

Jelasnya pasar modal adalah sarana yang mempertemukan penjual dan 

pembeli dana. Tempat penawaran penjualan efek ini dilaksanakan berdasarkan 

satu bentuk lembaga resmi yang disebut efek.

2.2.2 Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memberikan daya tarik baik bagi pihak yang membutuhkan 

dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena 

pasar modal memiliki fungsi yang strategis, menurut Sutrisno (2007:342) 

beberapa fungsi pasar modal diantaranya adalah:

1. Sebagai sumber penghimpunan dana

Pasar modal dapat memberikan dana yang besarnya sesuai dengan yang 

diharapkan tanpa ada batasan, lain halnya dengan sumber pembiayaan 

perbankan dimana dalam penarikan dana jumlahnya terbatas, karena 

terhambat pada aturan legal lending limit atau batasan maksimal 

pemberian kredit (BMPK) yang ada dalam industri perbankan. 

2. Sebagai sarana investasi

Investasi di pasar modal lebih fleksibel, karena setiap investor dapat 

dengan mudah memindahkan dananya dari satu perusahaan ke perusahaan 

lainnya atau dari satu industri ke industri lainnya.



3. Pemerataan pendapatan

Dengan go public nya suatu perusahaan di pasar modal akan memberikan 

kesempatan kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki perusahaan 

tersebut. Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian 

keuntungan atau dividen, sehingga semula hanya dinikmati oleh beberapa 

orang pemilik, akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat artinya ada 

pemerataan pendapatan kepada masyarakat.

4. Sebagai pendorong investasi

Pasar modal adalah salah satu iklim investasi yang kondusif dan mampu 

mendorong pihak swasta dan asing untuk melakukan investasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung.

2.2.3 Jenis-jenis Pasar

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 (2006:13) ada beberapa macam, 

yaitu:

1. Pasar perdana (Primary Market)

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

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

sebelum saham tersebut diperdagangkan dipasar sekunder.



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 lain diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa 

penjualan dipasar perdana. Harga saham dipasar sekunder ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual.

3. Pasar Ketiga (Third Market)

Pasar ketiga ini adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain 

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

sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dalam 

bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Efek dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam). 

4. Pasar Keempat (Fourth Market)

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham 

kepemegang saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek.

2.2.4 Instrumen – Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal yang diperdagangkan di bursa efek menurut 

Ridwan dan Inge Barlian (2003:436) adalah sebagai berikut:

1. Saham Biasa (common stock)

Saham biasa didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. 



2. Obligasi (bond)

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antar 

pemberi dana, dalam hal ini investor dengan penerbit saham yang 

disebut sebagai emiten. Penerbit membayar bunga atas obligasi 

tersebut. Pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan secara periodik

dan akhirnya menembus nilai hutang tersebut pada saat jatuh tempo 

dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang 

tetap secara periodik.

3. Saham Preferen (preferen stock)

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik 

gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karena bisa menghasilkan 

pendapatan tetap seperti pada bunga obligasi.

4. Obligasi Konversi (convertible bond)

Obligasi konversi hampir sama dengan obligasi biasa, hanya saja 

obligasi konversi memiliki keunikan yaitu dapat ditukar dengan saham 

biasa.

5.Right 

Right adalah surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk 

membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. 

6.  Waran

Waran seperti halnya right adalah merupakan hak untuk membeli 

saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan.



7.  Reksadana

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat 

pemodal kecil dan pemodal yang memiliki banyak waktu dan keahlian 

untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa pasar modal Indonesia adalah 

tempat untuk jual beli dana dalam berbagai bentuk kepemilikan yang dapat dipilih 

oleh investor dalam alternatif investasinya terhadap suatu perusahaan.

2.2.5 Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal

Berikut merupakan berbagai lembaga dan profesi yang diperlukan agar 

kegiatan pasar modal dapat berjalan dengan baik.

a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Keberadaannya dimaksudkan agar dapat mewujudkan pasar modal yang 

teratur, wajar, dan efisien.

b. Bursa Efek

Di bursa inilah dilakukan jual beli efek dengan perantaraan perusahaan 

efek yang menjadi anggota bursa tersebut.

c. Lembaga kliring dan Penjaminan

Lembaga ini menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian 

transaksi bursa.

d. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga ini menyediakan jasa kustodian atau penyimpanan efek sentral 

dan penyelesaian transaksi efek.



e. Perusahaan Efek

Perusahaan efek dapat menjalankan usaha sebagai penjamin emisi efek, 

perantara pedagang efek dan manajer investasi.

f. Reksa Dana

Merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio 

efek oleh manajer investasi. 

g. Kustodian

Kegiatannya meliputi penitipan yang bertanggung jawab untuk 

menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi perjanjian lain 

sesuai kontrak.

h. Biro Administrasi Efek

Perusahaan yang kegiatannya adalah memelihara catatan tentang 

pemilik-pemilik saham.

i. Wali Amanat

Kegiatannya melakukan penilaian terhadap keamanan obligasi yang 

diterbitkan. 

j. Akuntan

Perannya adalah memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat 

terhadap laporan keuangan.

k. Notaris

Jasa notaris diperlukan untuk membuat berita umum dalam RUPS dan 

menyusun pernyataan-pernyataan keputusan dalam RUPS.



l. Konsultan Hukum

Jasanya berupa kegiatan untuk mengantisipasi agar jangan sampai 

perusahaan yang menerbitkan sekuritas di pasar modal ternyata terlibat 

persengketaan hokum dengan pihak lain.

m. Penilai (Appraisal)

Merupakan perusahaan yang melakukan peniliaian terhadap aktiva tetap 

perusahaan untuk memperoleh nilai yang dipandang wajar.

2.3 Bursa Efek

2.3.1   Pengertian Bursa Efek

Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi dengan mekanisme 

resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek secara langsung atau 

melalui wakil-wakilnya. Pengertian Bursa Efek menurut Undang-Undang Pasar 

Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 ayat 4 adalah :

“Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 
dana atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, 
pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”.

2.3.2 Fungsi Bursa Efek

Fungsi Bursa Efek menurut Ahmad (2004:19) adalah :

1. Menciptakan pasar secara terus-menerus bagi efek yang ditawarkan kepada 

masyarakat.

2. Menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui 

mekanisme penawaran dan permintaan.

3. Untuk membantu dalam pembelanjaan dunia usaha.



2.4 Analisis Saham

Untuk menentukan nilai saham, pemodal harus melakukan analisis terlebih 

dahulu terhadap saham-saham yang ada di pasar modal (bursa efek) guna 

menentukan saham-saham atau melakukan portofolio yang dapat memberikan 

return paling optimal. Menurut Husnan (2005:282) tujuan analisis saham adalah: 

“Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham, dan 

kemudian membandingkannya dengan harga pasar saat ini (current market 

price) saham tersebut.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan tujuan analisis saham adalah untuk 

menilai apakah penetapan harga saham suatu perusahaan ditawar secara wajar 

atau tidak. Terdapat dua tipe dasar analisis pasar untuk pedoman para pelaku 

dipasar modal. Kedua tipe analisis tersebut adalah analisis fundamental dan 

analisis teknikal.

2.4.1 Analisis Fundamental

Analisis fundamental mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang 

menentukan nilai intrinsik suatu finansial. Nilai intrisik inilah yang diestimasikan 

oleh para pemodal atau analisis. Nilai intrisik merupakan suatu fungsi dari 

variabel-variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu 

return yang diharapkan dan suatu resiko yang melekat pada saham tersebut. Hasil 

estimasi nilai intrisik kemudian dibandingkan dengan harga pasar yang sekarang 

(current market price). Harga pasar suatu saham merupakan refleksi dari rata-rata 

nilai intrisiknya.

Definisi analisis fundamental menurut Husnan (2005:307) bahwa :



“Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang 
akan datang dengan (i) mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 
mempengaruhi harga  saham di masa yang akan datang, dan (ii) 
menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 
taksiran harga saham.”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 

fundamental digunakan untuk mengevaluasi prospek masa mendatang, 

pertumbuhan dan profit perusahaan dalam kaitannya dengan perekonomian secara 

makro ekonomi nasional, pertimbangan perusahaan dan kondisi perusahaan itu 

sendiri. Analisis fundamental akan membandingkan nilai intrinsik suatu saham 

dengan harga pasarnya guna menentukan apakah harga pasar saham sudah benar-

benar mencerminkan nilai yang seharusnya.

2.4.2 Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan data 

atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses permintaan dan 

penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Pendekatan 

analisis menggunakan data pasar yang dipublikasikan, seperti: harga saham, 

volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, serta faktor-

faktor lain yang bersifat teknis. Sasaran yang ingin dicapai pada pendekatan ini 

adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga (price movement) 

jangka pendek suatu saham maupun indikator pasar. Para analisis teknikal lebih 

menekankan perhatian dan perubahan harga daripada tingkat harga. Oleh sebab itu 

analisis ini lebih ditekankan untuk meramal trend perubahan harga.

Menurut Tjiptono dan Hendy (2008:202) analisis teknikal didefinisikan 

sebagai berikut :

“Analisis teknikal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menilai saham,  di mana dengan metode ini para analisis melakukan 



evaluasi saham berbasis pada data-data statistik yang dihasilkan dari 
aktivitas perdagangan saham, seperti harga saham dan volume transaksi.”

Sedangkan menurut Husnan (2005:341) bahwa :

“Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 
(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut 
(kondisi pasar) di waktu yang lalu.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal 

merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati 

perubahan harga tersebut diwaktu yang lalu.

2.5    Laporan Keuangan

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi 

keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pengertian laporan keuangan menurut

Harahap (2005 : 107) sebagai berikut :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. “

Dari pengertian diatas, disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

hasil akhir aktivitas suatu perusahaan yang dibuat oleh manajemen dan diproses 

melalui siklus akutansi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk melihat kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

2.5.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, pemakai akan mencari informasi 



mana yang paling dibutuhkan untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga laporan 

keuangan perlu diklasifikasikan dalam berbagai jenis laporan keuangan.

Jenis-jenis laporan keuangan menurut Sundjadja dan Barlian (2003:78) 

sebagai berikut :

1. Laporan Laba-Rugi (Income statement)

Laporan laba rugi mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu 

periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. Dimana tertulis secara 

lengkap semua pendapatan dan beban yang harus dibayar. Laporan laba rugi 

menurut Horne & Wachowicz (2006:153) adalah sebagai berikut :

“Laporan rugi laba adalah ringkasan dari pendapatan dan biaya perusahaan 

selama periode tertentu diakhiri dengan laba bersih atau rugi bersih untuk 

periode tersebut.”

Dapat disimpulkan bahwa laporan laba rugi menggambarkan jumlah 

pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.

2. Neraca (Balance Sheet)

Neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu 

saat tertentu untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Menurut 

Horne & Wachowicz (2005:193) sebagai berikut :

“Neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu yang menunjukkan total aktiva sama dengan total kewajiban 

ditambah ekuitas pemilik.”

Dapat disimpulkan bahwa neraca merupakan laporan pada saat tertentu 

mengenai sumber daya perusahaan (aktiva), hutang-hutang, dan ekuitas pemilik.



4. Laporan Laba Ditahan (Statement of Retained Earning)

Laporan laba ditahan merupkan daftar kumulatif laba yang berasal dari 

tahun ke tahun yang lalu dan tahun berjalan yang tidak dibagikan sebagai dividen. 

Dalam daftar tersebut dicantumkan pendapatan yang diperoleh pada tahun 

tertentu, dividen kas yang dibagikan dengan perubahan saldo laba yang ditahan 

pada awal dan akhir tahun tersebut. Sundjaja dan Barlian (2003:87).

5. Laporan Aliran Kas

Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan 

untuk jangka waktu tertentu Mamduh (2004:33). Laporan kas diperlukan karena 

dalam beberapa situasi, laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah 

serta waktu arus kas dalam rangka perubahan keadaan dan peluang.

2.5.3 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

Fungsi dari laporan keuangan adalah untuk memeberi informasi mengenai 

posisi keuangan dan hasil kegiatan operasional perusahaan dan hasil kegiatan 

operasional perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan baik dari 

internal maupun eksternal perusahaan.

Tujuan laporan keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan pada Standar Akuntansi Keuangan (2004:4) disebutkan 

bahwa :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 
sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi.”



Dapat dilihat bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi pemakaiannya  dalam hal pengambilan keputusan 

tentang perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan atau pihak manajemen 

perusahaan tersebut.

2.6 Analisis Rasio Keuangan

2.6.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan akan berguna bagi 

investor apabila telah danalisis. Analisis yang dilakukan bermanfaat untuk 

mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan perusahaan. Menurut Sundjaja 

(2003:128) ialah :

“Analisis rasio keuangan adalah suatu metode perhitungan dan interpretasi 

rasio keuangan untuk menilai kinerja dan status suatu perusahaan.”

Sedangkan menurut  Irawati (2006:22) rasio keuangan adalah sebagai 

berikut 

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 
manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi 
keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan jalan 
membandingkan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan 
perusahaan, baik neraca maupun rugi-laba.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan adalah suatu proses penganalisaan dengan menggunakan laporan 

keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan akan sangat membantu dalam 

menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa datang. Untuk 

melakukan analisis rasio keuangan dapat dengan cara membandingkan prestasi 

satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui adanya 

kecenderungan selama periode tertentu.



2.6.2 Macam-macam Rasio Keuangan

Berdasarkan macam-macam rasio keuangan dalam hubungannya dengan 

keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, menurut Husnan (2001) analisis 

rasio keuangan dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1. Rasio Leverage, rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan 

hutang. Beberapa analisis menggunakan istilah rasio solvabilitas, yang berarti 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Rasio 

yang mungkin digunakan antara lain rasio utang, debt to equity ratio, times 

interest earned, debt service coverage.

2. Rasio Likuiditas, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio-rasio tersebut antara lain adalah 

rasio modal kerja netto dengan total aktiva, current ratio, dan quick acid test 

ratio.

3. Rasio Profitabilitas atau efisiensi, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva perusahaan.  Rasio-rasio tersebut antara lain 

adalah rentabilitas ekonomi, rentabilitas modal sendiri (return on equity), 

return on investment, profit margin, perputaran profit margin, perputaran 

piutang dan perputaran persediaan.

4. Rasio Nilai Pasar, rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan 

keuangan dan pasar modal. Beberapa rasio tersebut diantaranya adalah price 

earning ratio dan market to book value ratio.

2.6.2.1 Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio pengelolaan modal 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan 



pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. Seperti yang diungkapkan oleh 

Husnan (2005:70):

“Debt to Equity Ratio menunjukkan perbandingan antara hutang dengan 

modal sendiri.”

Eric A. Helfert (2000:115) menyatakan:

“The Debt to Equity Ratio is an attempt to show, in another format, the 

relative proportions of all lender’s claims to ownerweship claims, and it is used 

as a measure of debt exposure.”

Menurut Agnes Sawir (2003:113), rasio ini dapat dicari dengan 

menggunakan rumus:

( ) =

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil 

dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari 

pendapatannya untuk keperluan tersebut, sehingga hanya sebagian kecil saja dari 

pendapatan yang dibayarkan oleh dividen.

Para pemberi pinjaman menginginkan rasio ini semakin rendah. Semakin 

rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan 

oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika 



terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian. Hal ini seperti yang dikatakan oleh 

Gibson (2001:326), yaitu: 

“The Debt to Equity Ratio also helps determine how well creditors 

protected in case of insolvency of the company.”

Bagi investor, semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi risiko yang 

akan dihadapi. Bagi investor yang tidak suka untuk mengambil risiko, maka 

mereka akan menghindari untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang 

memiliki DER yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada harga saham 

perusahaan tersebut.

2.6.2.2 Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan salah satu rasio profitability yang 

digunakan untuk mengukur laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Net Profit 

Margin (NPM) atau sering disebut juga sales margin digunakan untuk melihat 

beberapa perbandingan laba yang bisa dihasilkan dengan penjualan yang dimiliki 

perusahaan. Apabila rasio NPM yang dimiliki perusahaan besar maka 

menunjukkan bahwa perusahaan berkinerja dengan baik karena dapat 

menghasilkan laba bersih yang besar melalui aktivitas penjualannya, sehingga 

digunakan investor dalam mengambil keputusan apakah membeli saham emiten 

tersebut.

Menurut Keown (2005:78), bahwa:

“Net Profit Margin measures the net income of a firm as a percent of 

sales.”



Artinya:“Net Profit Margin merupakan suatu ukuran perolehan laba bersih 

perusahaan atas presentase penjualan.”

Kemudian menurut Mamduh (2004:42), bahwa:

“Net Profit Margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 
menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini juga bisa 
diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di 
perusahaan pada periode tertentu.”

Sedangkan menurut Bastian dan Suhardjono (2006:299), bahwa:

“Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan dengan 

penjualan.”

Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya

pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka 

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang 

tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih 

menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara 

cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar 

bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari 

perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan. Para investor 

pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah perusahaan itu 

profitable atau tidak.



Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bersih yaitu: setelah pajak, beban bunga serta beban lainnya pada setiap rupiah 

penjualan tertentu pada periode tertentu.

Dengan demikian menurut Van Horne (2005:223), Net Profit Margin 

dapat dihitung sebagai berikut:

= ℎ ℎ ℎ
Dari pengertian di atas, maka para investor dalam melakukan investasi di 

pasar modal harus menggunakan kedua pendekatan analisis tersebut agar tidak 

mengalami kerugian ataupun melepaskan keuntungan yang mungkin akan 

didapat. Analisis saham menganjurkan atau merekomendasi permintaan dan 

penawaran saham sesuai dengan harapan pemodal. Analisis saham mempunyai 

misi untuk membuat penanam modal menginvestasikan dalam saham yang wajar. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:39), besar kecilnya Net Profit Margin pada 

setiap transaksi sales ditentukan oleh 2 faktor, yaitunet sales dan laba usaha. 

Besar kecilnya laba usaha atau net operating income tergantung pada pendapatan 

dari sales dan besarnya biaya usaha (operating expense). Dengan jumlah 

operating expense tertentu, Net Profit Margin dapat diperbesar dengan menekan 

atau memperkecil sales, atau dengan menekan atau memperkecil operating 

expense. Dengan demikian maka ada 2 alternatif dalam usaha untuk memperbesar 

Net Profit Margin, yaitu:



1. Dengan menambah biaya usaha (operating expense) sampai pada tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya, 

atau dengan kata lain tambahan sales harus lebih besar daripada operating 

expenses. Perubahan besarnya sales dapat disebabkan karena perubahan 

harga jual per unit produk sudah tertentu. Dengan demikian dapatlah 

dikaitkan bahwa pengertian menaikkan tingkat sales di sini dapat berarti 

memperbesar pendapatan dari sales dengan jalan:

a. Memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan 

tertentu, atau

b. Menaikkan harga penjualan per unit produk pada luas sales dalam 

unit tertentu

2. Dengan mengurangi pendapatan dari sales sampai pada tingkat tertentu 

diusahakan adanya pengurangan operating expenses yang sebesar-

besarnya, atau dengan kata lain mengurangi biaya usaha relatif lebih besar 

dibandingkan dengan berkurangnya pendapatan dari sales. Meskipun 

jumlah sales selama periode tertentu berkurang, tetapi oleh karena disertai 

dengan berkurangnya operating expense yang lebih sebanding maka 

akibatnya ialah bahwa Net Profit Margin tersebut besar.

2.6.2.3 Earning Per Share (EPS)

Pada umumnya dalam menanamkan modalnya investor mengharapkan 

manfaat yang akan dihasilkan dalam bentuk Earning Per Share (EPS) jumlah laba 

bersih sering digunakan oleh para pemodal dan kreditur dalam mengevaluasi 

profitabilitas perusahaan. Selain itu, kecenderungan laba bersih boleh jadi sulit 

dievaluasi dengan menggunakan laba bersih manakala terdapat perubahan 



signifikan dalam ekuitas pemegang saham perusahaan. Dengan 

mempertimbangkan hal-hal di atas, profitabilitas perusahaan kerap kali 

dinyatakan sebagai laba per lembar saham. Kepemilikan atas sebuah perusahaan 

dibuktikan oleh lembar saham, untuk membantu para pemegang saham dalam 

menghubungkan laba bersih perusahaan dengan kepemilikan saham mereka. 

Adapun para ahli menjelaskan pengertian Earning Per Share (EPS) sebagai 

berikut:

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2005:194), bahwa:

“Earning Per Share adalah rasio keuangan yang sering digunakan oleh 
para investor perusahaan untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam 
mencetak laba berdasarkan saham yang dimiliki”

Kemudian menurut Sutrisno (2009:222), bahwa:

“EPS merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan per lembar saham yang dimiliki oleh pemiliknya.”

Sedangkan menurut Gitman (2005:15), bahwa:

“Earning Per Share is the amount earned during the accounting period on 
each outstanding share of common, calculated by dividing the period’s total 
earning available from the firm common stockholder’s by the number of share of 
common stock outstanding.”

Artinya:“Earning Per Share adalah rasio keuangan yang memperlihatkan 

jumlah pendapatan atas saham biasa yang beredar, dengan membandingkan 

pendapatan yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan jumlah saham 

yang beredar.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa EPS 

merupakan rasio profitabilitas sebagai informasi yang digunakan untuk 



menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk tiap lembar 

saham yang dimiliki sehingga informasi yang dibuat bagi para investor. Dengan 

demikian menurut Arifin (2007:87), rasio ini dihitung dengan rumus sebagai 

berikut:

= ℎℎ ℎ
Sedangkan menurut Gallagher dan Andrew (2003:106):

“To calculate EPS, we divide earning available to common stockholders 

by number of share of common stock.”

Artinya:“EPS dihitung dengan cara membagi jumlah pendapatan yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah saham yang beredar.”

Alasan pemilihan variabel adalah pemain saham atau investor perlu 

memiliki sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham agar 

bisa mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang layak untuk dipilih. 

Para investor dalam berinvestasi biasanya memperhitungkan mengenai seberapa 

besar keuntungan yang dapat diberikan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya 

dengan investasi yang ditanamkan pada perusahaan tersebut.

Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu variabel keuangan yang 

menggambarkan kinerja perusahaan. Jika variabel keuntungan tersebut 

menunjukkan kinerja yang baik atas suatu perusahaan maka investor cenderung 

tertarik untuk berinvestasi pada saham tersebut, kemudian akan berpengaruh 

terhadap harga saham dan juga return saham. Jika permintaan lebih banyak 

daripada jumlah saham yang ditawarkan, maka harga saham tersebut akan 



semakin meningkat sehingga return saham tersebut yang dihasilkan akan semakin 

meningkat pula. Sebaliknya jika perusahaan tidak stabil akan menunjukkan EPS 

yang berfluktuasi.

Rasio ini juga mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan. Tingkat EPS 

yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dan memberikan pendapatan bagi pemegang saham tertinggi. EPS 

dapat dipengaruhi oleh oleh dua penentu yang mempengaruhi Earning Per Share

yaitu pengembalian atas ekuitas pemegang saham dan nilai buku per lembar 

saham. Semakin tinggi rasio nilai buku laba per lembar saham semakin baik hasil 

yang diperoleh perusahaan.

2.7 Saham

2.7.1 Pengertian Saham

Saham secara sederhana dapat didefinisikan sebagai salah satu sumber 

dana baru yang diperoleh perusahaan yang berasal dari pemilik modal dengan 

konsekuensi perusahaan harus memberikan kontrak prestasi terhadap modal 

tersebut dalam bentuk dividen dan apresiasi harga saham. Menurut Mishkin and 

Eakins (2006:28)saham adalah :

“A security that is claim on the earnings and assets of a corporation”

Artinya saham merupakan sekuritas yang menyatakan tentang pendapat 

dan aktiva dari sebuah perusahaan. 

Jadi saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT), wujud saham adalah selembar kertas dimana saham tersebut menyatakan 



bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar 

penyertaan yang ditanamkan diperusahaan tersebut. 

2.7.2 Jenis Saham

Dalam transaksi perdagangan di bursa efek saham merupakan instrumen 

yang dominan diperdagangkan yang dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Saham Biasa (Common Stock)

Merupakan bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Keuntungannya 

berasal dari kenaikan harga saham dan pembayaran dividen yang besar 

kecilnya tergantung pada keputusan RUPS.

2. Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham ini mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak 

yaitu hak atas dividen tetap dan hak pembayaran tertentu dahulu.

3. Saham Treasuri (Treasury Stock)

Saham treasuri merupakan saham perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan 

dan beredar (outstanding), kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk 

disimpan yang dapat dijual kembali.

2.7.3 Harga Saham

Dalam pasar modal yang efisien semua sekuritas diperjual belikan pada 

harga pasar. Harga pasar saham adalah harga yang ditentukan investor melalui 

pertemuan permintaan dan penawaran. Pertemuan ini dapat terjadi karena para 

investor sepakat terhadap harga suatu saham. Karena saham-saham itu 



diperdagangkan di pasar modal, maka dibutuhkan suatu sistem penilaian sebagai 

tolak ukur baik buruknya saham tersebut dengan pasar saham.

Menurut Rusdin (2008:66), harga saham adalah :

“Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan-penawaran atau 
kekuatan tawar-menawar. Makin banyak orang yang ingin membeli, maka 
harga saham tersebut cenderung bergerak naik. Sebaliknya, makin banyak 
orang yang ingin menjual saham, maka saham tersebut akan bergerak 
turun”

Menurut Sartono (2001:70) tentang terbentuknya harga pasar saham 

sebagai berikut :

“Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harga saham mengalami 

perubahan naik atau turun dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tergantung 

pada kekuatan permintaan dan penawaran. Jika penawaran akan saham tinggi, 

maka harga saham tersebut akan naik dan jika penawaran saham rendah maka 

harga saham akan turun.

Return saham menurut Jogiyanto (2009:199) merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. Tujuan utama dalam melakukan investasi adalah 

mendapatkan retun yang sebesar-besarnya. Adapun rumus untuk mengetahui 

pertumbuhan harga saham menurut Jogiyanto (2009:199)adalah :

= − 1
1

Keterangan :

Rt = Return saham



Pt = Harga saham pada periode t

Pt-1 = Harga saham pada periode t-1

2.8 Pengaruh DER (Debt to Equity Ratio, NPM (Net Profit Margin), EPS 

(Earning Per Share) terhadap Harga Saham

2.8.1 Pengaruh DER (Debt to Equity Ratio) terhadap Harga Saham

Debt to Equity Ratio (DER) akan mempengaruhi harga saham karena rasio 

ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi sebagian 

atau seluruh utang-utang, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan 

dana yang berasal dari modal sendiri maupun modal asing. Dengan kata lain, rasio 

ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal 

perusahaan sendiri dibandingkan dengan hutang.  Jadi apabila dalam laporan  

perusahaan, perusahaan dapat memenuhi kewajibannya maka aktivitas perusahaan 

akan berjalan dengan baik, sehingga harga saham pun cenderung meningkat. 

2.8.2 Pengaruh NPM (Net Profit Margin) terhadap Harga Saham 

Net Profit Margin memgukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan tertentu. keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menjalankan semua aktivitasnya dapat dilihat dari keuntungan 

yang diperolehnya. Margin adalah hasil dari penghasilan bersih perusahaan per 

satu rupiah penjualan. Semakin tinggi nilai NPM maka semakin baik perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.



Bagi investor, NPM dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kondisi 

perusahaan, karena semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba, maka secara teoritis harga saham di pasar modal juga akan meningkat.

Semakin tinggi perusahaan yang menghasilkan Net Profit Margin,maka

akan semakin banyak investor ingin menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut, karena dengan laba yang tinggi tersebut  secara teoritis akan mampu 

membagikan dividen yang besar pula. Dengan adanya permintaan yang sangat 

tinggi, maka semakin tinggi permintaan tersebut akan diikuti dengan kenaikan 

harga saham perusahaan tersebut. 

2.8.3 Pengaruh EPS (Earning Per Share) terhadap Harga Saham

Earning Per Share (EPS) merupakan indikator yang paling umum 

digunakan oleh investor, karena rasio ini mengungkap kemungkinan EPS yang 

dapat diperoleh para pemegang saham. Menurut Sutrisno (2008:5) :

“ Harga pasar saham mencerminkan nilai rill perusahaan. Harga saham 

sendiri dipengaruhi oleh beberapa fakor yakni, (1) laba per lembar saham, (2) 

tingkat harga bebas resiko, (3) tingkat ketidakpastian operasi perusahaan.”

Semakin tinggi EPS, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang semakin tinggi juga.



Apabila digambarkan dalam tabel penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut

Tabel 2.1

Rekapitulasi Penelitian Sebelumnya

Penulis Thn

Variabel X

Variabel Y

(Harga Saham)
D

E
R

R
O

E

R
O

I

R
O

A

N
PM E
PS

Mursidah 

N

2011 √ √ - - - √ Secara simultan terdapat 

pengaruh antara DER EPS 

ROE yang mempengaruhi 

harga saham. Secara parsial 

EPS, ROE berpengaruh 

terhadap harga saham.

Ina Rinati 2008 - √ - √ √ - Secara simultan NPM, ROA, 

ROE berpengaruh terhadap 

harga saham. Secara parsial 

ROA berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga 

saham.

Indah N 2008 - - √ √ √ √ Secara simultan NPM, ROE, 

ROI dan EPS berpengaruh 

terhadap harga saham. Secara 

parsial  ROA dan EPS yang  

berpengaruh terhadap harga 

saham.


