
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Manajemen Keuangan 

2.1.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat 

penting bagi perusahaan di samping fungsi operasional lainnya seperti 

Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasional, Manajemen Sumber Daya 

Manusia dan lain sebagainya. 

Manajemen keuangan adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan mencari dana, mendapatkan dana dan menggunakan dana itu serta 

mengalokasikan dana tersebut kepada sektor-sektor yang dianggap penting bagi 

perusahaan sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

dengan baik. Menurut Darsono (2006 : 1) menerangkan bahwa : 

“Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen 

perusahaan untuk memporoleh sumber modal yang semurah-

murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif 

mungkin untuk memperoleh laba”. 

Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:2), bahwa : 

“Financial management is concern the acquisition, financing, and 

managements ofassets with some overall goal in mind”. 

Artinya bahwa manajemen keuangan berhubungan dengan pembelian aktiva, 

pendanaan, dan pengelolaan aktiva yang meliputi keseluruhan pencapaian sasaran 

perusahaan. 

 



 

2.1.2  Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan berhubungan dengan fungsi pengambilan keputusan 

keuangan, seperti mencari dana, mengelola dana dalam bentuk investasi, ataupun 

dalam menentukan berapa besar dividen yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham.  

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2009 : 5) terdiri dari tiga 

keputusan utama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu : 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan dimasa mendatang. Bentuk, macam dan 

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan dimasa depan. Keuntungan di masa depan yang diharapkan dari 

investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. 

2. Keputusan Pendanaan 

Pada keputusan pendanaan ini seorang manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dan sumber-sumber dana 

yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan 

investasi serta kegiatan usahanya. 

3. Keputusan Deviden 

Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan oleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini 

merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham 



 

dan melalui keputusan deviden ini ditujukan untuk meningkatkan 

kemakmuran para pemegang saham. 

2.1.3  Tujuan Manajemen Keuangan 

Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan 

profitabilitas perusahaan karena dapat meningkatkan kemakmuran para pemilik 

perusahaan, yang diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham. 

Tujuan manajemen keuangan menurut Irawati (2006 : 4) adalah untuk 

memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya guna 

mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum, dalam menjalankan 

perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan. 

Sedangkan menurut Sutrisno (2009 : 4) tujuan dari manajemen keuangan sebagai 

berikut : 

“Bagaimana perusahaan mengelola baik itu mendapatkan dana 

maupun mengalokasikan dana guna mencapai profitabilitas 

perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang saham.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan 

oleh manajer keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan 

menggunakan dana guna memaksimalkan profit perusahaan, yaitu kemakmuran 

pemegang saham. 

2.2 Investasi 

2.2.1 Pengertian Investasi 

Investasi adalah suatu keputusan penting yang dihasilkan melalui berbagai 

pertimbangan baik dari segi finansial maupun dari segi non-financial karena 



 

tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan 

datang.  

Menurut Sunariyah (2006:4), bahwa : 

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang”. 

Kemudian menurut Jogiyanto (2009:5), bahwa : 

“Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan 

didalam produksi yang effisien selama periode waktu yang 

ditentukan”. 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, investasi merupakan 

penundaan konsumsi untuk memperoleh tambahan pendapatan baik melalui 

investasi yang menghasilkan barang dan jasa atau penanaman modal pada surat 

berharga yang menghasilkan capital gain. 

2.2.2 Jenis-Jenis Investasi 

Investasi merupakan penempatan dana pada berbagai aktiva sebagai upaya 

untuk meningkatkan modal atau kekayaan, baik melalui investasi pada real asset 

maupun investasi melalui financial asset dengan tujuan untuk memperoleh 

pendapatan optimal. 

 

 

 



 

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 aktiva riil. 

Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada sejumlah institusi 

atau perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : 

1. Investasi langsung (Direct investing) 

Investasi langsung diartikan sebagai suatu kepemilikan surat berharga secara 

langsung dalam institusi atau perusahaan yang secara resmi telah go public 

dengan harapan dapat memperoleh keuntungan berupa penghasilan dividen 

atau capital gains. 

2. Investasi tidak langsung (Indirect investing) 

Investasi tidak langsung terjadi bila surat-surat berharga yang dimiliki 

diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment company) 

yang berfungsi sebagai perantara. 

 

 



 

2.2.3 Tujuan Investasi 

Para investor melakukan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan 

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

beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, yaitu : 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidak-tidaknya bagaimana berusaha 

untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi 

Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, 

seseorang dapat menghindarkan 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 bidnag-

bidnag usaha tertentu. 

2.2.4 Manfaat Investasi 

Investasi di pasar modal mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan 

investasi pada sektor perbankan maupun sektor lainnya bagi investor. Menurut  

Ahmad (2004:58), manfaat yang dapat diperoleh masyarakat (pemodal) dalam 

berinvestasi di pasar modal antara lain : 



 

1. Nilai investasi berkembang mengikuti perubahan ekonomi. Peningkatan 

tersebut tercermin pada meningkatnya harga yang menjadi capital gain. 

2. Sebagai pemegang saham investor memperoleh deviden. 

3. Mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

4. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. 

5. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk 

mengurangi risiko. 

2.3  Pasar Modal 

2.3.1  Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal (Capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

ataupun modal sendiri. Bentuk umum surat berharga yang diperjualbelikan di 

pasar modal adalah obligasi, saham preferen dan saham biasa. 

Dalam Undang-undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal didefinisikan 

sebagai : 

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek.” 

Menurut Sartono (2001:21) bahwa : 

“Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi asset keuangan 

jangka panjang atau long-term financial assets.” 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar modal ialah 

suatu lembaga institusi keuangan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana 



 

jangka panjang. Dana yang diperjualbelikan itu dipergunakan untuk jangka 

panjang dalam menunjang pengembangan usaha. 

2.3.2  Jenis Pasar Modal 

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat 

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan 

jenis ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjualbelikan. 

Jenis-jenis pasar modal menurut Sunariyah (2006:13) sebagai berikut : 

1. Pasar Perdana 

Merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal 

selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham 

tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu 

sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan 

oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis 

fundamental perusahaan yang bersangkutan. Harga saham pasar perdana 

tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak 

dikenakan komisi dengan pemesanan yang dilakukan agen penjualan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan No. 859/kmk/1987 

pengertian pasar perdana adalah : 

“Pasar perdana (premier) adalah pasar dimana penawaran efek emiten 

kepada pemodal selama masa tertentu sebelum efek ini dicatatkan di 

bursa efek.” 

 

 



 

2. Pasar Sekunder 

Merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor 

setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu 

selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut 

harus dicatatkan di bursa. 

Menurut Surat Keputusan Bapepam No.01/RM/1989 pengertian pasar 

sekunder adalah : 

“Pasar sekunder adalah pasar dimana penawaran efek kepada publik 

dilakukan melalui masa penawaran di pasar perdana dan telah 

dicatatkan pada bursa efek.” 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar sekunder 

dimana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas, setelah melalui 

masa penjualan di pasar perdana. Harga saham dipasar sekunder ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran pembeli dan penjual. 

2.3.3 Instrumen Investasi Pasar Modal 

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pasar modal satu 

negara terletak pada  tingkat instrumen investasi yang tersedia. Semakin maju 

pasar modal, semakin bervariasi instrumen pasar yang diperdagangkan di bursa. 

Semakin banyak instrumen yang ditawarkan akan membuat banyak pilihan bagi 

pelaku pasar dan kemungkinan besar akan semakin diminati oleh investor. 

Menurut Sunariyah (2006:48)  instrumen pasar modal sebagai berikut : 



 

1. Saham Biasa (Commont Stock) adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu 

perusahaan yang berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 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 adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara 

pemberi dana (pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Jadi surat obligasi 

adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah 

membeli hutang perusahaan yang telah membeli obligasi. 

4. Obligasi Konversi (Convertible Bond) sekilas tidak ada bedanya dengan 

obligasi biasa. Hanya saja obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa 

ditukar dengan saham biasa. 

5. Right merupakan surat berharga yang memberi hak bagi pemodal untuk 

saham baru yang dikeluarkan emiten.  

6. Warran seperti halnya right adalah hak untuk membeli saham biasa pada 

waktu dan harga yang sudah ditentukan.  

2.4 Bursa Efek 

2.4.1 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”. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bursa efek 

merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham untuk memperdagangkan 

atau memperjualbelikan setiap saham/efek yang mereka miliki dan ingin beli. 

2.4.2  Fungsi Bursa Efek 

Bursa efek yang menyediakan sarana memperdagangkan efek antara 

penjual dan pembeli tentu mempunyai fungsi dalam mencapai tujuannya. 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. 

2.5  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 Sundjaya 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 (2005:153) 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. 

3. Laporan Laba Ditahan (Statement of Retained Earning) 

Laporan laba rugi bisa disajikan didalam laporan laba rugi atau terpisah dari 

laporan laba rugi dan laporan laba ditahan dapat disajikan di dalam laporan 

perubahan modal, dimana perubahan laba ditahan termasuk didalamnya. Menurut 

Sundjaja dan Barlian (2003:87) sebagai berikut : 

“Laporan laba ditahan merupakan 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. 

4. 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 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 

dan Barlian (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 Sundjaja dan Barlian 

(2003:134)  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. 

 

 



 

2.7  Price Earning Ratio (PER) 

2.7.1  Pengertian Price Earning Ratio (PER) 

Salah satu indikator dari rasio penilaian pasar adalah Price Earning Ratio 

(PER) yang dapat mempengaruhi harga saham. PER merupakan salah satu 

indikator yang digunakan investor setiap hari untuk menilai saham. PER 

menunjukkan seberapa besar investor bersedia untuk membayar persatuan mata 

uang dari keuntungan yang dilaporkan dan inilah yang menjadikannya instrumen 

yang cukup penting. Kebanyakan manajer keuangan menganggap baik apabila 

saham suatu perusahaan dijual pada tingkat PER yang tinggi, karena tingginya 

PER mencerminkan bahwa perusahaan itu mempunyai pertumbuhan yang baik 

dan mempunyai pendapatan yang relative aman. 

Menurut Sutrisno (2009:224) bahwa : 

“Price Earning Ratio (PER) mengukur seberapa besar perbandingan 

antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang akan 

diperoleh oleh para pemegang saham.” 

Perusahaan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan rata-rata, 

sementara di lain pihak mampu membagikan laba dalam proporsi yang besar. 

Pertumbuhan dan pembagian laba yang tinggi akan menumbuhkan minat para 

investor untuk membeli saham tersebut sehingga akan menaikkan permintaan 

saham dan akhirnya akan menaikkan harga saham. PER yang tinggi 

mengindikasikan bahwa investor percaya pendapatan per saham akan naik, 

sehingga investor akan bersedia untuk menanamkan modalnya. Hal ini akan 

berdampak pada kenaikan harga saham. Begitu juga sebaliknya, PER yang rendah 



 

akan menyebabkan harga saham yang rendah. Dengan demikian, PER memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham dan return saham. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Egi, Ikaputera dan Mayasari (2008) 

menghasilkan bahwa ROE dan PER secara simultan berpengaruh positif terhadap 

return saham emiten pada sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 

2007-2008. 

2.7.2  Mengukur Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) mempunyai arti yang cukup penting dalam 

menilai suatu saham, rasio ini merupakan suatu indikasi tentang harapan masa 

depan perusahaan. PER merupakan fungsi dari pendapatan yang diharapkan di 

masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dari pendapatan 

yang diharapkan maka semakin tinggi pula PERnya. Alasan utama mengapa PER 

digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menilai kewajaran harga saham. PER 

secara teoritis merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menentukan 

apakah harga saham tertentu dinilai terlalu tinggi (overvalued) atau terlalu rendah 

(undervalued), sehingga para calon investor dapat menentukan kapan sebaiknya 

saham dibeli atau dijual. 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2008:198) Price Earning Ratio 

(PER) dapat dicari menggunakan rumus : 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Harga saham

EPS
 



 

Berdasarkan pendapat diatas PER yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah rasio yang membandingkan antara harga saham per lembar saham biasa 

yang beredar dengan laba per lembar saham. 

2.7.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Price Earning Ratio (PER) 

Analisis sekuritas terkadang menyukai penggunaan Price Earning Ratio 

(PER) dalam menilai kewajaran harga saham. Model PER mendasarkan diri pada 

rasio antara harga saham per lembar dengan EPS. Selain itu ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi Price Earning Ratio (PER). Menurut Husnan 

(2005:293) apabila dipergunakan model pertumbuhan konstan, PER yang 

didefinisikan sebagai P0/E1, dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. 

PER = (1-b)/(r-g) 

Keterangan : 

b = Laba ditahan 

(1-b) = Dividen payout ratio 

r = Discount rate 

g = Pertumbuhan dividen 

Sesuai dengan model tersebut menurut Husnan (2005:293) maka dapat 

diidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi PER, yaitu : 

1. Dividend Payout Ratio. Apabila faktor-faktor lain dipegang konstan, maka 

meningkatnya payout ratio akan meningkatkan PER. 

2. Tingkat keuntungan yang dipandang layak (discount rate). Apabila faktor-

faktor lain dipegang konstan, maka meningkatnya discount rate akan 

menurunkan PER. 



 

3. Pertumbuhan dividen. Apabila faktor-faktor lain dipegang konstan, maka 

meningkatnya pertumbuhan dividen akan meningkatkan PER. 

2.8  Saham 

2.8.1  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 Rusdin 

(2006:68) saham adalah : 

“Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas 

suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki klaim atas 

penghasilan dan aktiva 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.  

2.8.2  Jenis Saham 

Dalam transaksi perdagangan di bursa efek saham merupakan instrumen 

yang dominan diperdagangkan yang dapat dibedakan. Ada beberapa sudut 

pandang untuk membedakan saham. Menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2008:7) 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. 

2.8.3  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 Rusdi (2006:68), harga saham adalah : 

“Harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, jika bursa 

sudah tutup maka harga pasar saham tersebut adalah harga 

penutupnya.” 

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

sebagai berikut : 

“Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran.” 

Dari definisi diatas 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. 

2.8.4  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 ialah : 

“ Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik (intrinsic 

value) suatu saham, dan kemudian membandingkannya dengan harga 

pasar saat ini (current market price) saham tersebut.” 

Dari definisi diatas 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. 

2.8.4.1 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. 



 

Menurut Sulistyastuti (2002:9) untuk menghitung nilai intrinsik dari suatu 

saham, terdapat dua pendekatan fundamental yang umum digunakan, yaitu : 

1. Pendekatan Laba (Price Earning Ratio) 

Pendekatan ini paling banyak digunakan oleh para pemodal dan analisis 

sekuritas. Pendekatan ini didasarkan hasil yang diharapkan pada perkiraan 

laba per tahun di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui berapa 

lama investasi saham akan kembali. 

2. Pendekatan Nilai Sekarang (Present Value) 

Dalam pendekatan ini, nilai suatu saham diestimasikan dengan cara 

mengkapitalisasikan pendapatan. Nilai sekarang suatu saham adalah sama 

dengan nilai sekarang dari arus kas dimasa yang akan datang yang pemodal 

harapkan diterima dari investasi pada saham tersebut. 

2.8.4.2 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 Darmadji dan Fakhruddin (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.” 

Berdasarkam definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal 

merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati 

perubahan harga tersebut diwaktu yang lalu. 

2.9  Risiko (Risk) 

Dari pembahasan mengenai pengertian investasi tampak bahwa setiap 

kegiatan investasi adalah berkaitan dengan dua permasalahan yaitu harapan akan 

keuntungan yang diharapkan (expected return) dan risiko. Risiko selalu dikaitkan 

dengan return yang dapat diperoleh dari suatu investasi. 

Menurut Fahmi dan hadi (2011:151) definisi risiko yaitu: 

“Risiko merupakan penyimpangan tingkat keuntungan yang 

sesungguhnya (actual return) dan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (expected return).” 



 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan besarnya 

tingkat keragaman dari suatu nilai harapan pengembalian tertentu. Semakin besar 

tingkat return yang diharapkan, maka investasi semakin berisiko. 

Risiko investasi berkaitan dengan permasalahan waktu yang timbul karena 

tidak dapat diketahuinya kondisi pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang 

yang terus mengalami perubahan dan mengandung unsur ketidakpastian. 

Pada umumnya untuk memprediksi kondisi yang akan terjadi dan untuk 

meminimalisasi kemungkinan risiko di masa yang akan datang para investor 

antara lain menggunakan indikator : informasi, kejadian, pengalaman dan data 

dimasa yang lampau. 

Menurut Gumanti (2011:134) risiko suatu investasi diukur dengan 

besarnya varians, standar deviasi, kovarians dan beta. 

1. Varians 

Varians adalah ukuran penyebaran kemungkinan nilai yang diperoleh 

menyimpang dari nilai yang diharapkan. Menurut Hartono dan Sudono 

(2001:307) secara matematis, varians ditulis dengan var (R) = 𝜎2 
dirumuskan: 

𝜎𝑖
2 =

 (ri − r i)
2

n − 1
 

Keterangan : 

σi
2 = varians 

ri = Return selama periode 

r i = rata-rata return 

𝑛 = periode 

 



 

2. Standar Deviasi 

Standar deviasi adalah akar dari varians. Menurut Sugiyono (2004:50) 

deviasi standar ditulis (𝜎) dirumuskan sebagai berikut: 

𝜎𝑖 =  
 (ri − r i)2

n − 1
 

3. Kovarians 

Kovarians adalah tingkat dimana pengembalian kedua sekuritas (aktiva) 

berbeda atau berubah secara bersamaan. Kovarians merupakan pengukuran 

statistik dan tingkat pergerakan dua variabel (contohnya pengembalian surat 

berharga). Kovarians positif berarti pengembalian kedua aktiva cenderung 

bergerak atau berubah pada arah yang sama, sedangkan kovarians negatif 

berarti pengembalian bergerak pada arah yang berlawanan. Kovarians dan 

korelasi secara konseptual memiliki pengertian yang sama. Menurut 

Gumanti (2011:134) kovarians dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Covim =
  ri −  r i  (rm − r m )

n
  

4. Beta 

Beta adalah pengukuran risiko yang terjadi dari pergerakan harga pada 

sekuritas. Menurut Husnan (2005:108) beta dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝛽𝑖 =
Cov(Ri . Rm )

Var(Rm )
 

 

 



 

2.9.1 Sumber-Sumber Risiko 

Dalam berinvestasi, investor memiliki tujuan untuk memaksimalkan 

returnnya tanpa melupakan faktor risiko investor yang harus dihadapinya. 

Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar pula risiko 

investasi tersebut. Terdapat beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi 

besarnya risiko suatu investasi. Menurut Horne dan Wachowicz (2005:361) 

Sumber-sumber risiko yang dapat mempengaruhi harga saham secara umum, 

yaitu : 

1. Risiko Negara (Country Risk) 

Merupakan risiko secara umum dalam melakukan investasi di satu Negara, 

keadaan Negara yang stabil akan memiliki risiko yang relatif kecil jika 

dibandingkan dengan keadaan suatu Negara yang tidak stabil situasinya. 

2. Risiko Pasar (Market Risk) 

Merupakan risiko perusahaan yang bergerak pada suatu pasar tertentu. Pasar 

yang sudah dipenuhi oleh pemain bursa akan lebih berisiko jika dibandingkan 

dengan pasar yang lebih sedikit pemainnya. 

3. Risiko Perusahaan (Company Risk) 

Terdiri dari risiko usaha dan risiko keuangan. Risiko usaha merupakan risiko 

yang harus dihadapi jika perusahaan menggunakan model ekuitas tanpa 

membuka hutang. Risiko keuangan merupakan risiko yang harus ditanggung 

oleh pemegang saham karena perusahaan menggunakan dana dari luar. 

 

 



 

2.9.2 Jenis-Jenis Risiko 

Risiko investasi saham dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat 

makro dan mikro. Risiko yang dapat menyebabkan penyimpangan tingkat 

pengembalian investasi dapat dikelompokan menjadi dua jenis. Menurut Fahmi 

dan Hadi (2011:158) yaitu: 

1. Systematic Risk, merupakan risiko yang mempengaruhi semua (banyak) 

perusahaan. Misalnya tingkat suku bunga, inflasi, dan tingkat pertumbuhan 

ekonomi (GNP). Risiko ini tidak dapat didiversifikasikan, risiko ini berkaitan 

dengan perekonomian secara makro, misalnya risiko kemampuan daya beli, 

risiko politik, risiko nilai tukar dan risiko lainnya. 

2. Unsystematic Risk, merupakan risiko yang mempengaruhi satu (kelompok 

kecil) perusahaan. Risiko khusus yang terdapat pada masing-masing 

perusahaan, seperti kebangkrutan, risiko manajemen dan risiko industri 

khusus. Risiko ini dikurangi dengan cara diversifikasi. 

2.9.2.1 Risiko Sistematis 

Risiko sistematis memiliki hubungan yang erat dengan variabilitas total 

pendapatan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berpengaruh pada semua 

harga sekuritas. Perubahan ekonomi, politik dan sosial merupakan sumber dari 

risiko sistematis. Pengaruhnya akan menyebabkan harga dari hampir semua 

sekuritas berubah dengan cara yang naik, turun atau hampir sama. Menurut 

Horne dan Wachowicz (2005) Risiko sistematis dapat dibagi lagi menjadi 

market risk, interest rate risk, dan purchasing risk, yang masing-masing 

mempunyai kontribusi pada variabilitas suatu pendapatan investasi, dimana : 



 

1. Market risk adalah risiko yang diakibatkan fluktuasi kondisi pasar dimana 

harga dari surat-surat berharga sangat berfluktuasi melebihi dari perkiraan 

yang wajar. 

2. Interest rate risk adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga 

pasar yang tentunya akan mempengaruhi surat-surat berharga. 

3. Purchasing power risk adalah risiko yang disebabkan karena inflasi dan 

menyebabkan daya beli pendapatan masyarakat setelah pajak dan tabungan 

menurun. 

Risiko sistematis dapat juga disebut sebagai risiko pasar karena fluktuasi 

ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan yang 

beroperasi, misalnya kondisi perekonomian, kebijaksanaan pajak dan lain-lain. 

2.9.2.2 Risiko Tidak Sistematis 

Risiko tidak sistematis merupakan risiko spesifik perusahaan karena 

tergantung dari kondisi mikro perusahaan. Risiko ini dapat diminimalisir dengan 

cara melakukan diversifikasi dan juga dapat meminimalisir dengan cara 

berinvestasi dalam jangka panjang (Husnan,2005). Fluktuasi risiko ini basarnya 

berbeda-beda antara saham satu dengan yang lainnya. Risiko yang termasuk 

dalam kelompok ini adalah risiko kegagalan karena kondisi internal perusahaan, 

risiko kredit atau finansial, risiko manajemen, callability risk dan convertability 

risk. 

 

 



 

2.10 Return Saham 

2.10.1 Pengertian Return Saham 

Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena setiap 

investor yang menginvestasikan sahamnya di suatu perusahaan tentu 

mengharapkan imbalan atas setiap risiko investasi yang dihadapinya. Imbalan itu 

bisa berupa dividen dan capital gain atau dengan kata lain kedua imbalan tersebut 

merupakan return saham yang akan diterima oleh para pemegang saham. 

Menurut Jogiyanto (2009:199) bahwa: 

“Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang 

belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang.” 

Dan menurut Horne dan Wachowicz (2005:96) pengertian return saham 

adalah : 

“Return is income received on an investment plus any change in market 

price, usually expressed as an percentage of the beginning market price 

of the investment.” 

Artinya Return merupakan hasil yang diterima dari suatu investasi ditambah 

dengan perolehan dari perubahan harga pasar investasi tersebut, yang biasa 

dinyatakan dalam suatu presentase dari harga pasar awal investasi. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan 

return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham investor 

atas investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan capital gain/loss. 

 



 

Menurut Jogiyanto (2009:109) return saham dibedakan menjadi dua : 

1. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. 

2. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor dimasa yang akan datang. 

2.10.2 Menghitung Return Saham 

Return saham biasanya didefinisikan sebagai perubahan nilai antara 

periode t +1 dengan periode t ditambah pendapatan-pendapatan lain yang terjadi 

selama  periode t tersebut. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi 

saham terdiri dari capital gain (loss) dan Yield. Capital gain merupakan selisih 

untung (rugi) dari investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Yield 

merupakan persentase penerimaan kas periodic terhadap harga investasi periode 

tertentu dari suatu investasi (Jogiyanto,2009:200). 

Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah hasil 

yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham periode 

berjalan dengan periode sebelumnya, maka dapat ditulis dengan rumus : 

𝑅𝑖 =
Pt − Pt−1 + Dt

Pt−1
 x 100% 

 (Jogiyanto 2009:200) 

keterangan : 

Ri     = Return saham 

Pt     = Harga saham pada periode t 

Pt-1   = Harga saham pada periode t-1 

Dt  = Dividen yang dibagikan pada periode t 



 

 Selain return saham terdapat juga return pasar (Rm) yang dapat dihitung 

dengan rumus : 

𝑅𝑚 =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

 (Jogiyanto 2009:201) 

Keterangan : 

Rm  = Return pasar 

IHSGt  = Indeks harga saham gabungan pada periode t 

IHSGt-1 = Indeks harga saham gabungan pada periode t-1 

2.10.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan yang penting 

untuk mempengaruhi segala macam bentuk transaksi perdagangan di pasar modal 

tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelaku di pasar modal akan melakukan 

analisis lebih lanjut terhadap setiap pengumuman atau informasi yang masuk ke 

bursa efek tersebut. Informasi atau pengumuman-pengumuman yang diterbitkan 

oleh emiten akan mempengaruhi para (calon) investor dalam mengambil 

keputusan untuk memilih portofolio investasi yang efisien. 

Menurut Jogiyanto (2009: 354), para pelaku pasar modal akan 

mengevaluasi setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal 

tersebut akan menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan 

saham, misalnya adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan 

pada harga saham, proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pengumuman yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, 



 

sehingga direaksi oleh para pelaku di pasar modal. Suatu pengumuman memiliki 

kandungan informasi jika pada saat transaksi perdagangan terjadi, terdapat 

perubahan terutama perubahan harga saham. Berubahnya harga saham akan 

mempengaruhi return saham yaitu semakin tinggi harga saham berarti semakin 

meningkat return yang diperoleh investor. 

Pergerakan naik-turun harga saham dari suatu perusahaan go public 

menjadi fenomena umum yang sering dilihat di lantai bursa efek yang tidak 

banyak orang yang mengerti atau banyak yang masih bingung mengapa harga 

saham suatu perusahaan bisa berfluktuasi secara drastis pada periode tertentu. 

Sebagai salah satu instrumen ekonomi ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham di suatu bursa efek. Menurut Weston dan Bringham (2002:26), 

bahwa harga saham perusahaan tergantung pada faktor-faktor berikut : 

1. Proyeksi laba per saham, 

2. Waktu diperolehnya laba, 

3. Tingkat risiko dari proyeksi laba, 

4. Proporsi utang perusahaan terhadap ekuitas (DER), 

5. Kebijakan pembagian dividen (DPR) 

Selain faktor-faktor diatas kondisi perusahaan yang bersangkutan juga 

berpengaruh terhadap harga saham artinya makin baik kinerja perusahaan, 

kemungkinan harga saham akan naik, makin tinggi return saham yang akan 

diperoleh. 

 



 

2.11 Pengaruh Price Earning Ratio dan Risiko Saham terhadap Return 

Saham 

2.11.1 Pengaruh Price Earning Ratio terhadap Return Saham 

 Price earning ratio menunjukkan seberapa besar investor bersedia untuk 

membayar persatuan mata uang dari keuntungan yang dilaporkan dan inilah yang 

menjadi instrumen yang cukup penting. 

Menurut Husnan (2005:293) bahwa : 

“Apabila pasar modal efisien, PER akan mencerminkan laba 

perusahaan, semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pertumbuhan 

laba yang di harapkan pemodal.” 

 Kondisi ini tentu saja akan membuat ketertarikan tersendiri bagi investor, 

PER yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan di masa mendatang cukup 

baik, sehingga investor akan bersedia untuk menanmkan modalnya. Karena 

dengan tingginya PER maka semakin tinggi pertumbuhan laba yang diharapkan 

investor, dimana akan berdampak pada kenaikan harga saham maupun 

kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. Sebaliknya PER yang rendah 

menunjukkan prospek perusahaan dimasa mendatang kurang baik sehingga 

investor tidak akan mendapatkan return saham yang tinggi (Husnan,2005). 

Dengan demikian, PER memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Egi, Ikaputera dan Mayasari 

(2008) menghasilkan bahwa ROE dan PER secara simultan berpengaruh positif 

terhadap return saham emiten pada sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2008. 
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2.11.2 Pengaruh Risiko terhadap Return Saham 

 Dalam berinvestasi, selalu terdapat hal yang tidak dapat dihindari yaitu 

adanya risiko. Secara teknis, semakin besar hasil pengembalian yang diharapkan 

maka risiko yang dihadapi oleh investor juga semakin besar. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 

Gambar 2.1 Trade-off Risk and Return 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Zaenal Arifin (2007 : 30) 

Gambar diatas menunjukkan adanya hubungan positif antara risiko dan 

return. Garis vertikal dalam gambar menunjukkan besarnya tingkat hasil yang 

diharapkan yang layak, sedangkan garis horozontal memperlihatkan risiko yang 

ditanggung investor. Titik Rf pada gambar menunjukkan return bebas risiko (risk 

free rate). Kesimpulan dari pola hubungan antara risiko dan return adalah, bahwa 

risiko dan return mempunyai hubungan yang searah dan linier. Artinya semakin 

tinggi risiko suatu asset semakin tinggi pula return dari asset tersebut, demikian 

juga sebaliknya (Husnan,2005:170). Hal ini juga senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sutjipto (2007) pada sektor properti di Bursa Efek Jakarta 

menghasilkan bahwa risiko berpengaruh signifikan terhadap return saham. 


