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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pasar Modal

Menurut Martalena dan Maya Malinda (2011:2) pasar modal mempunyai

arti sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli atau permintaan dan

penawaran terhadap modal dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka panjang.

Selain pengertian di atas ada beberapa pengertian mengenai pasar modal

antara lain :

a. Hadi (2013:10) pasar modal memiliki definisi sebagai sarana atau

wadah untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual yang ingin

menanamkan atau membutuhkan modal jangka pendek atau modal

jangka panjang.

b. Samsul (2015:6) pasar modal memiliki arti yang luas yaitu sebagai

sarana bagi pihak yang membutuhkan modal jangka panjang dari

masyarakat umum sedangkan dalam arti sempit adalah bursa efek,

yaitu tempat atau sarana berdagang efek di antara investor.

c. Tandelilin (2010:26) menyatakan pasar modal merupakan pertemuan

antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan

dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.

d. Fahmi (2015:32) pasar modal merupakan sebuah pasar tempat

berkumpulnya dana-dana modal yang dibutuhkan oleh para investor

dan perusahaan, seperti ekuitas dan utang yang diperdagangkan.

1. Kategori Pasar Modal

Pasar modal dapat dikategorikan menjadi empat kategori (Samsul,

2015:61) yaitu ;
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a. Pasar pertama atau pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi

perusahaan yang pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke

masyarakat umum.

b. Pasar kedua atau pasar sekunder adalah tempat atau sarana transaksi

jual beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui

perantara efek,

c. Pasar ketiga (third market) atau yang biasa disebut dengan Over The

Counter Market (OTC Market) adalah sarana transaksi jual beli efek

antara pedagang efek (biasa disebut market-market) dan investor,

dimana harga dibentuk oleh market-market

d. Pasar keempat (fourth market) adalah sarana transaksi jual beli antara

investor jual dan investor beli tanpa lewat perantara efek, transaksi

dilakukan langsung tatap muka antara investor beli dan investor jual

untuk saham atas pembawa

2. Manfaat Pasar Modal

Selain memiliki kategori-kategori, pasar modal juga memiliki manfaat

baik untuk investor, perusahaan atau pun untuk negara yang

menyelenggarakan pasar modal. Manfaat pasar modal (Hadi, 2013:14)

antara lain :

a. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan

resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan

diversifikasi investasi.

b. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan

mempunyai prospek, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan

iklim berusaha yang sehat.

c. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.

d. Menciptakan lapangan kerja / profesi yang menarik.

e. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara.

f. Memberikan akses kontrol sosial.
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3. Karakteristik Pasar Modal

Menurut Hadi (2013:15) pasar modal memiliki karakteristik antara lain:

a. Mengandung unsur spekulasi, pasar modal memliki nilai spekulasi

yang tinggi. Nilai spekulasi semakin nampak terutama bagi investor

jangka pendek yang mengejar capital gain.

b. Mempunyai harapan keuntungan yang tinggi, tapi juga mengandung

resiko yang tinggi pula. Hal itu sejalan dengan teori investasi yaitu

instrumen investasi yang memberikan expected return tinggi umumnya

mengandung risiko tinggi pula (high return-high risk).

c. Membeli prospek yang akan datang, yang mana memberikan

keuntungan dimasa depan (expected return). Semua investor yang

memiliki atau memegang sekuritas didasarkan pengharapan dimasa

datang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Mengutamakan kemampuan analisis. Pasar modal yang berati

berinvestasi diatas prospek masa depan adalah keharusan untuk

memaksimalkan kemampuan analisis, baik analisi teknikal maupun

fundamental.

4. Fungsi Pasar Modal

Menurut Hadi (2013) fungsi pasar modal sendiri bagi pihak-pihak yang

memperoleh keuntungan baik investor ataupun perusahaan dalam investasi

antara lain :

a. Bagi perusahaan pasar modal memberikan ruang atau peluang bagi

perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang memiliki resiko

investasi rendah dibandingkan dengan sumber dana jangka pendek dari

pasar uang.

b. Bagi investor berfungsi sebagai alternatif investasi pagi pemodal,

terutama pada instrumen yang memberikan likuiditas tinggi. Pasar

modal memberikan ruang investor dan profesi lain untuk memperoleh

return yang cukup tinggi. Investor tidak harus memiliki modal besar,
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memiliki kemampuan analisis keuangan bagus. Pasar modal juga

memberi peluang untuk investor kecil, pemula, bahkan masyarakat

awam sekalipun dengan mempercayakan dananya kepada fund

manager.

c. Bagi perekonomian nasional pasar modal memiliki peranan yang

penting dalam meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan

stabilitas ekonomi, karena pasar modal memberikan sarana

bertemunya antara leader dengan borrower. Disitu terjadi kemudahan

penyediaan dana untuk sektor rill dalam peningkatan produktifitas,

sementara pada sisi lain pihak investor akan memperoleh apportunity

keuntungan dari dana yang dimiliki secara makro.

Selain fungsi di atas pasar modal juga memiliki fungsi lain, sebagai

berikut:

a. Penyebaran kepemilikan, pasar modal memberikan ruang dan peluang

kepemilikan terhadap masyarakat (public). Hal itu dapat dilihat bahwa

bagi perusahaan yang go public, berarti kepemilikan perusahaan

terdeversifikasi kepemilikannya terhadap siapa saja yang memiliki

sekuritas emiten yang go public. Dengan demikian, terjadi penyebaran

kepemilikan, yang sudah barang pasti akan menyebarkan tingkat

kesejahteraan yang berakhir pada peningkatan Gross Domestic

Product.

b. Sebagai sarana aliran masuknya investasi asing, pasar modal modern

yang mana cakupan transaksi bukan hanya sampai pada ditingkat

nasional saja, namun juga sampai pada tingkat internasional,

berpotensi adanya capital in flow (aliran dana masuk lewat

kepemilikan sekuritas yang diperdagangkan pada pasar modal).

5. Instrumen Pasar Modal

Di dalam pasar modal ada beberapa instrument yang dijual belikan di

dalamnya, yang masing masing memiliki aturan dan keuntungan sesuai

apa yang investor inginkan. Instrumen pasar modal antara lain :
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a. Saham surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor

(perorangan maupun badan badan hukum) di dalam suatu perusahaan

(PT).

b. Obligasi surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi

(bond issue) tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli obligasi

(bond holder) dan memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga

secara berkala atas obligasi tersebut serta kewajiban melunasi pokok

utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli

obligasi.

c. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam

portopolio efek oleh manajer investasi.

d. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) efek yang

memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru

dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Diterbitkan

pada saat penawaran umum terbatas (right issue).

e. Waran adalah efek yang memberikan hak kepada pemilliknya untuk

membeli saham baru dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu

tertentu. Diterbitkan mengikuti penerbitan / penjualan efek lain (misal

rifht issue, IPO, Obliagsi).

f. Derivatif contoh produk derivatif di pasar modal adalah indeks harga

saham dan indeks obligasi. Indeks saham dan indeks obligasi adalah

angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung

nilai (hedging).

2.1.2 Investasi

Investasi adalah menyalurkan dana yang kita punya pada saat ini dengan

tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Pengertian

investasi lain adalah jumlah dana atau sumber dana lainnya yang dipergunakan

pada saat ini, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan di masa depan

(Tandelilin, 2010:2), sedangkan menurut Fahmi (2015:3) investasi dapat diartikan
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sebagai bentuk pengolahan dana yang dimiliki guna memberikan keuntungan

dengan cara menyalurkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan

memberikan tambahan keuntungan di masa yang akan datang (compounding).

Investasi adalah suatu komitmen penetapan dana pada satu atau beberapa

obyek investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan

datang. Dua unsur yang melekat pada setiap modal atau dana yang diinvestasikan

adalah hasil dan risiko. Dua unsur ini selalu mempunyai hubungan timbal balik

yang sebanding. Umumnya semakin tinggi risiko, semakin besar hasil yang

diperoleh dan semakin kecil risiko semakin kecil pula hasil yang akan diperoleh

(Jumiyanti Indah Lastari.2004).

1. Tujuan Investasi

Setiap orang pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai saat melakukan

sesuatu. Para investor pun juga memiliki tujuan masing-masing dalam

menginvestasikan modalnya. Menurut Tandelilin (2010:4) secara lebih

khusus tujuan seseorang menyalurkan dana yang dimiliki untuk investasi

antara lain:

a. Untuk mendapatkan keuntungan dan kehidupan yang lebih layak di

masa mendatang. Seseorang yang mempunyai pola fikir yang

bijaksana akan berpikir bagaimana caranya meningkatkan taraf

hidupnya dari waktu sekarang ke waktu mendatang atau selalu

berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan dan tingkat

hidupnya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan

datang.

b. Dorongan penghematan pajak. Banyak negara di dunia melakukan

kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat

melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang

melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

c. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam

pemilikan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan
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diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat

adanya pengaruh inflasi.

2. Bentuk-bentuk Investasi

Ada banyak bentuk investasi yang ada, dari investasi yang terlihat sampai

investasi yang tidak terlihat. Manajemen investasi adalah bagian dari

grand theory manajemen keuangan, manajemen keuangan sendiri meliputi

dua hal penting, yaitu financing management terkait dengan cara untuk

mendapatkan dana investasi, dan investing management berkaitan dengan

bagaimana mempergunakan dana tersebut (Samsul, 2015:2).

Investasi manjemen sendiri dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Investasi nyata (real investment)

Merupakan investasi yang melibatkan asset berwujud seperti tanah,

mesin-mesin, bangunan, pabrik dan infrakstruktur lainnya.

b. Investasi keuangan (financial investment)

Merupakan investasi yang hanya melibatkan kontrak tertulis dari

kedua  belah pihak, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi

(bond).

3. Macam-Macam Investasi

Seperti yang disampaikan oleh Fahmi (2015:4) investasi mempunyai

beberapa tipe aset keuangan yang dapat dipilih oleh para investor dalam

menyalurkan dana yang dimilki untuk investasinya, atara lain :

a. Investasi langsung (direct investment)

Investor yang memilii dana langsung menyalurkan dana yang dimiliki

atau langsung membeli asset keuangan yang ada dari perusahaan baik

melalui pelantara maupun melalui pihak lain. Dalam investasi

langsung ini terdiri dari investasi langsung yang dapat diperjualbelikan

dan yang tidak dapat diperjual belikan. Tabungan dan deposito

merupakan contoh investasi langsung yang tidak dapat diperjual

belikan sedangkan investasi langsung yang dapat diperjualbelikan

biasanya ada dipasar modal seperti yang telah di jelaskan pada bagian
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pasar modal selain dipasar modal ada juga yang melakukan investasi

langsung di pasar turunan.

b. Investasi tidak langsung (indirect investment)

Dalam investasi tidak langsung investor dapat menggunakan dananya

untuk investasi tetapi tidak terlibat secara langsung. Maksudnya

investor membeli asset keuangan melalui perusahaan investasi atau

pelantara (agent) sehingga tidak terlibat dalam keputusan penting pada

perusahaan yang di investasikan. Investasi ini biasanya berupa saham

dan obligasi.

2.1.3 Saham

Saham adalah surat berharga tanda kepemilikan seseorang terhadap suatu

perusahaan. Saham merupakan salah satu aliran dana yang diperoleh oleh suatu

perusahaan yang berasal dari pemiliki modal atau investor. Saham merupakan

salah satu intrumen yang sangat di minati oleh para investor karena memliki

angka keuntungan yang sangat menarik.

Beberapa pengertian saham antara lain :

a. Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan (Samsul, 2015:59).

Saham merupakan salah satu intrumen popular di kalangan investor

yang ada di pasar modal. Pasar modal sendiri adalah sarana bagi pihak

yang membutuhkan modal jangka panjang dari masyarakat umum

(Samsul, 2015:6).

b. Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling

banyak di minati investor. Saham adalah kertas yang menunjukan

bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan (Fahmi,

2015;80).

c. Pengertian saham adalah surat berharga yang dapat diperjual belikan

oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat tersebut

diperjualbelikan.

1. Jenis-Jenis Saham
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Saham merupakan instrument yang paling popular dikalangan masyarakat.

Ada beberapa jenis saham yang beredar dimasyarakat (Fahmi, 2015:80)

antara lain :

a. Saham biasa

Surat berharga yang diperjual belikan oleh suatu perusahaan yang

menjelaskan nilai nominal.

b. Saham preferen

Surat berharga yang diperjualbelikan oleh suatu perusahaan yang

memberi pemegangnya pendapatan yang cenderung tetap dalam

bentuk deviden yang akan diterimanya setiap kuartalnya.

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:6), saham dibagi kedalam

beberapa jenis saham.

1. Dari segi kemampuan didalam hak tagih atau klaim, maka saham

terbagi atas:

a Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian

dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila

perusahaan tersebut dilikuidasi.

b Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang

memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa,

karena bias menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga

obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini

dikehendaki oleh investor.

2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi :

a Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak

tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu

investor ke investor lain.
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b Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis

dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus

melalui prosedur tertentu.

3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan

menjadi:

a Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri

sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam

membayar dividen.

b Saham pendapatan (income stock), yaitu saham biasa dari suatu

emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi

dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

c Saham pertumbuhan (growth stock-well known), yaitu saham-

saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang

tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi

tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock lesser known, yaitu

saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri namun

memiliki ciri growth stock.

d Saham spekulatif (spekulative stock), yaitu saham suatu perusahaan

yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang

tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e Saham sklikal (counter cyclical stock), yaitu saham yang tidak

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis

secara umum.

2. Keuntungan Saham

Dalam setiap berinvestasi tujuan utama para investor adalah mendapatkan

sebuah keuntungan. Keuntungan adalah hal yang utama difikirkan ketika

kita akan menginvetasikan dana yang kita punya untuk sebuah bentuk

investasi. Di dalam investasi sahampun memilki keuntungan tersendiri

yang akan didapatkan oleh sebuah perusahaan dan merupakan kewajiban
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perusahaan untuk memberikan kepada para investor. Keuntungan saham

(Fahmi, 2015:85) antara lain :

a. Mendapatkan deviden yang biasanya diberikan pada akhir tahun

b. Mendapatkan laba atas modal awal yaitu pada saaat kita menjual

kembali saham yang kita miliki saat harga saham jauh lebih tinggi dari

harga saham pada saat kita beli.

c. Pada RUPS dan RUPSLB pemegang saham biasa memilki hak suara

dalam menentukan keputusan perusahaan. Hal ini tidak berlaku untuk

pemegang saham preferen.

d. Dalam pengemabilan kredit perbankan, saham ini biasa dijadikan

sebagai salah satu pendukung jaminan. Tujuannya agar pemberi kredit

yakin bahwa calon debitur mampu untuk membayar kreditannya.

3. Tujuan Perusahaan Menjual Saham

Setiap manajemen perusahaan pasti memiliki tujuan masing-masing dalam

mengambil keputusan untuk menjual sebagian sahamnya kepada

masyarakat luas. Tujuan perusahaan menjual saham antara lain :

a. Perusahaan membutuhkan dana yang besar dimana pihak perbankan

tidak menyanggupi permintaan kredit dari perusahaan tersebut dengan

berbagai alasan antara lain tidak ingin mengambil resiko tinggi ketika

perusahaan gagal bayar.

b. Perusahaan ingin lebih memperkenalkan kinerja perusahaan itu sendiri

agar masyarakat lebih bisa menilai secara sistematis.

c. Perusahaan menginginkan harga saham terus meningkat dan terus

diminati oleh masyarakat luas sehingga memberikan efek percaya diri

yang kuat bagi perusahaan.

d. Perusahaan ingin memperkecil resiko yang ada dengan melakukan

pembagian deviden.

4. Pelaku Pasar Saham

Selain perusahaan yang bersangkutan banyak para pelaku lain yang terlibat

didalam jualbeli saham. Emiten merupakan salah satu pelaku pasar saham,
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emiten adalah perusahaan yang menjual saham perusahaannya di pasar

modal. Underwriter adalah pejamin emisi bagi setiap perusahaan yang

akan menjual sahamnya di pasar modal. Terakhir adalah broker atau

pialang (Fahmi, 2015:88).

2.1.4 Harga Saham

Pengertian harga saham adalah penutupan harga saham setiap periode

pengamatan tertentu yang dijadikan acuan investor dalam mengamati tingkatan

naik turunnya saham perusahaan. Ada dua Teknik dalam pembentukan harga

saham (Samsul, 2015:6) yaitu :

a. Order driven adalah penawaran harga jual dan harga beli yang

dilakukan oleh investor melalui alat perdagangan efek. Penawaran

dilakukan melalui telepon kepada pihak broker efek atau online

tranding, harga yang akan disepakati adalah harga yang terbaik.

b. Dealer market adalah harga jual dan harga beli dilakukan dan

ditentukan oleh para perdagangan sehingga para investor tinggal

memilih harga terbaik yang telah di tawakan oleh dealer.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham

(Fahmi, 2015:86) yaitu :

a. Kondisi mikro dan makro ekonomi

b. Sebuah kebijakan perusahaan dalam mengambil keputusan dalam

melakukan ekspansi (perluasan perusahaan).

c. Perombakan manajemen suatu perusahaan yang dilakukan secara tiba-

tiba.

d. Adanya pihak direksi atau pihak direktur perusahaan yang terlibat

dalam kasus tindak pidana dan kasusnya telah masuk ke pengadilan.

e. Kinerja keuangan perusahan yang terus mengalami penurunan karena

berbagai faktor internal dan eksternal.hal ini dapat dilihat dari laporan

keuangan perusahaan yang dipublikasikan.
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f. Efek psikologi pasar yang dapat menekan teknikal harga jual beli

saham perusahaan.

2.1.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan

yang terjadi selama tahun buku bersangkutan yang menggambarkan kemajuan

perusahaan dan disusun secara periodik. Periode yang biasa digunakan adalah

tahun yang dimulai dari misalnya 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31

Desember. Periode seperti ini disebut dengan periode tahun kalender. Selain tahun

kalender, periode akuntansi bisa juga dimulai dari tanggal selain tanggal 1 Januari.

Istilah periode akuntansi yang seperti ini sering disebut dengan isilah periode

tahun buku. Periode tahun buku yang digunakan dapat secara tahunan, atau

menyusun laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek misalnya bulanan,

triwulan atau kwartalan. Laporan keuangan dalam suatu perusahaan mempunyai

arti yang sangat penting terutama bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan

terhadap perusahaan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen sebagai bentuk

pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting

bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan

ekonomi. Laporan keuangan ini akan menjadi lebih bermanfaat apabila informasi

yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk

memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih

lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan analisis tren

akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa

mendatang. Hasil analisis laporan keungan ini akan membantu analisis

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci antar pos laporan keuangan dan

kecenderungan yang dapat dijadikan dasar dalam menilai potensi keberhasilan

perusahaan di masa mendatang (Hery, 2016:67).

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi pada periode

waktu tertentu, dimana dalam proses akuntansi tersebut meliputi pencatatan,
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penggolongan, peringkasan  yang merupakan hasil pengumpulan dan

pengelolaan data keuangan untuk disajikan, yang dapat digunakan perusahaan

untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga dapat

di definisikan sebagai laporan yang menunjukan kondisi keuangan perusahaan

pada saat atau dalam suatu periode (Kasmir, 2014:7).

Dalam memahami laporan keuangan suatu perusahaan rujukan yang di

gunakan yaitu dengan melihat kinerja keuangan perusahaan, para investor

dapat berpacu pada tiga laporan yaitu neraca, laporan laba rugi, saldo laba dan

perubahan posisi keuangan (Fahmi, 2015:20).

2. Tujuan Laporan Keuangan

Pemahaman mengenai lingkungan pelaporan keuangan perlu disertai

dengan pemahaman tujuan dan konsep yang mendasari informasi akuntansi

yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Pengetahuan ini

akan membantu dalam melihat posisi keuangan yang sesungguhnya dan

kinerja perusahaan dengan lebih baik (Suryana, 2012). Tujuan laporan

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (Hery, 2016:74).

Tujuan laporan keuangan lainnya (Azhari, 2004:12) adalah untuk

menyajikan informasi yang berhubungan dengan :

a. Posisi keuangan pada periode tertentu, yaitu keadaan dimana pada saat

periode tertentu mengenai kekayaan dan sumber kekayaan perusahaan.

b. Perubahan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu

mengenai kekayaan dan sumber kekayaannya.

c. Kinerja keuangan selama periode tertentu yaitu mengetahui aktivitas

perusahaan dalam menjalankan aktivitas serta hasil yang diperoleh

perusahaan atas laba atau rugi dari aktivitas periode tertentu.

2.1.6 Analisis Laporan Keuangan
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Menurut Hery dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan

(2016) Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah

laporan keuangan kedalam unsur unsurnya dan menelaah masing-masing dari

unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang

baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Analisis laporan keuangan

merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang di dapat

dari laporan keuangan.

1. Pengertian Analisis Laporan Keuanagn

Secara harafiah, analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, yaitu

analisis dan laporan keuangan. Ini berarti juga bahwa analisis laporan

keuangan merupakan suatu kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu

perusahaan.

Menurut Dwi Prastowo dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2015,

p.50) menyatakan bahwa Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang

penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan

dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan

tujuan utama untuk  menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin

mengenai kondisi dan kinerja perusahaan di masa mendatang (leopold

A.Bernstein).

Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat,

tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi

ketidakpastian analisis bisnis. Analisis ini tidak mengurangi perlunya

penilaian ahli, namun menyediakan dasar sistematis dan efektif untuk analisis

bisnis.

Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis.

Analisis bisnis merupakan analisis atas proyek dan risiko perusahaan untuk
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kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut dan

keputusan-keputusan lain yang tidak terhitung banyaknya. Analisis bisnis

membantu pengambilan keputusan dengan menstrukturkan tugas analisis

melalui evaluasi atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi

dan kinerja keuangannya.

2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut harapan, Sofyan Safri dalam bukunya Analisis kritis atas

laporan keuangan (2011:68) mengatakan bahwa ada beberapa tujuan dalam

menganalisis laporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

a Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode

tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah

dicapai untuk beberapa periode.

b Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan

perusahaan.

c Untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki.

d Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu

dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan

saat ini.

e Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.

f Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis

tentang hasil yang mereka capai.

Dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang

akan dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam.

Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang

posisi dan prestasi keuangan perusahaan.

2.1.7 Rasio Keuangan

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan

(2011:120) mengingatkan bahwa rumus rasio keuangan adalah bersifat umum dan
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khusus. Bersifat umum artinya rumus yang disajikan disini bisa diterapkan pada

seluruh bentuk bisnis yang dalam laporan keuangannya menyajikan informasi

sesuai dengan format yang terdapat pada rumus. Adapun bersifat khusus artinya

rumus tersebut harus disesuaikan dengan bentuk sektor bisnis yang ingin dikaji

atau akan dianalisis, penyesuaian atau berdasarkan “representative formula”

dengan tujuan agar diperoleh hasil analisis dan rekomendasi sesuai dengan

keinginan yang diharapkan.

Menurut Harahap, Sofyan Safri dalam bukunya Analisis laporan keuangan

(2011:248) menyatakan bahwa analisis rasio memiliki keunggulan dibandingkan

dengan teknik analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah :

a Rasio merupakan angka angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah

dibaca dan ditafsirkan;

b Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit ;

c Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain;

d Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model

pengambilan keputusan dan model prediksi;

e Menstandarisir size perusahaan;

f Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain

atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time

series”

g Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di

masa yang akan datang.

Rasio keuangan mempunyai definisi sebagai kegiatan untuk

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara

membagi satu angka dengan satu angka lainnya (Kasmir, 2014:104).

Dalam prakteknya analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat

digolongkan menjadi beberapa rasio yaitu sebagai berikut :

a. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya

bersumber dari neraca.
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b. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang

hanya bersumber dari laporan laba rugi.

c. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua

sumber (data campuran), baik yang ada di neraca maupun dilaporan

laba rugi.

2.1.8 Jenis-Jenis Rasio

Beberapa jenis rasio yang ada pada laporan keuangan (Kasmir, 2014:133)

antara lain :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal

kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya

suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang

ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang

jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga

terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu.

Tujuan dan manfaat rasio likuditas untuk perusahaan menurut (Kasmir,

2012:134) adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau

utang yang secara jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan

untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai

jadwal batas waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).

b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka

pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah

kewajiban yang berumur di bawah satu tahun atau sama dengan satu

tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.

c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau

piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang

dianggap likuiditasnya lebih rendah.
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d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada

dengan modal kerja perusahaan.

e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk

membayar utang.

f. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan

perencanaan kas dan utang.

g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-

masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.

i. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki

kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Macam macam rasio likuiditas antara lain :

a. Rasio lancar (current ratio)

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa

banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka

pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Adapun rumus current

ratio adalah:

	 	 = 	 	
b. Rasio cepat (Quick Ratio)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangk

pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan

(inventory). Artinya mengabaikan nilai sediaan, dengan cara dikurangi
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dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap

memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila

perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya

dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Adapun rumus quick ratio

adalah : 	 	 = 	 	 	 − 		
c. Rasio kas (Cash Ratio)

Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang

kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan rasio ini

menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk

membayar utang-utang jangka pendeknya. Adapun rusmus cash ratio

adalah : ℎ	 	 = 	 + 	 		
d. Rasio perputaran kas (Cash Turnover)

Berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan

yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan.

Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas

untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan

dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar

terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan

sebagai modal kerja bersih yang dimiliki perusahaan. Sementara itu,

modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aktiva

lancar. Adapun rumus cash turnover adalah :	 	 	 = 	 ℎ		 	 ℎ
e. Inventory to net working capital (NWC)
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Rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara

jumlah sediaan dengan modal kerja perusahaan. Adapun rumus NWC

adalah : 	 	 = 	 − 	
2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva

perusahaan dibiayai oleh sebuah utang. Macam-macam rasio ini antara lain

adalah :

a. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) adalah rasio utang yang digunakan

sebagai pengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman

yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan

keuntungan bagi perusahaan. Adapun rumus DAR adalah :	 	 	 = 	ℎ	
b. Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai

kinerja utang dengan ekuitas. Rasio ini menjadi perbandingan antar

jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Semakin tinggi nilai dari rasio ini

semakin tidak memiliki keuntungan, karena akan semakin besar resiko

yang akan ditanggung atas kegagalan yang mungkin akan terjadi pada

perusahaan. Adapun rumus DER adalah :	 	 	 = 	ℎ
c. Long Term Debt to Equity Ratio adalah rasio untuk melihat

perbandingan antar utang jangka panjang dengan modal perusahaan.

Adapun rumus nya adalah :	 	 	 	 	 = ℎ 	 	



34

d. Times Interst Earned adalah rasio untuk melihat perbandingan dan

mengukur sejauh mana pendapatan suatu perusahaan menurun tetapi

tidak mempengaruhi kinerja perusahaan lainnya. Semakain tinggi rasio

ini semakin besar perusahaan dapat membayar bunga pinjaman.

Adapun rumus nya adalah :	 	 	 = 	
e. Fuced Change Coverage adalah rasio dimana dapat dihitung apabila

perusahaan memilki utang jangka panjang atau menyewa aktiva

dengan kontrak sewa. Adapun rumusnya adalah := + 	 + 		 + 	
3. Rasio Aktivitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber

daya perusahaan. Macam-macam rasio aktivitas adalah :

a. Perputaran piutang (Receivable Turn Over) adalah rasio untuk

membandingkan berapa lama penagihan piutang selama sat periode

atau berapa kali dana disimpan dalam piutang untuk satu periode.

Adapun rumusnya adalah :	 	 = 	− 	
b. Perputaran persediaan (Inventory Turn Over) adalah rasio yang

digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang disimpan didalam

persediaan dalam satu periode. Adapun rumusnya adalah :	 	 =



35

c. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turn Over) adalah rasio

untuk menilai keefektifan modal kerja dalam satu periode. Adapun

rumusnya adalah : 	 	 	 	 = 	 ℎ	
d. Fixed Asset Turn Over adalah rasio utuk menilai berapakali dana yang

disimpan pada aktiva dalam satu periode. Adapun rumusnya adalah :	 	 	 	 = 	 	
e. Total Asset Turn Over adalah rasio untuk menilai peeputaran jumlah

seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur seluruh jumlah

penjualan yang didapatkan dari setiap jumlah aktiva. Adapun

rumusnya adalah : 	 	 	 = 	
4. Rasio Profitabiitas

Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen

suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan

dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan

efisiensi perusahaan. Macam-macam rasio Profitabilitas adalah :

a. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) merupakan ukuran

keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan

pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan

pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Adapun rumus NPM

adalah : = 	 ℎ	 /
b. Hasil Pengembalian Investasi (Return On Investment/ROI) adalah rasio

yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan
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dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang

efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil

rasio ini semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio

ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi

perusahaan. Adapun rumus dari ROI adalah := 	 ℎ	 /	
c. Hasil Pengembalian Ekuitas (Return On Equity/ROE) adalah rasio

untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin

tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Adapun rumus dari ROE

adalah : = 	 ℎ	 /
5. Market Rasio (Rasio Pasar)

Rasio ini adalah rasio yang menghubungkan antar harga saham

perusahaan dengan hasil laba dengan nila buku persaham perusahaan. Macam-

macam market rasio adalah :

a. Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang membandingkan antar

jumlah laba bersih setelah pajak perusahaan dengan jumlah saham

yang beredar (tendelilin, 2010:374). Adapun rumus dari EPS  adalah:= 	 ℎ	 ℎ	ℎ	 ℎ 	
b. Price of Book Value (PBV) adalah rasio yang membandingkan harga

nilai saham yang beredar dengan nilai buku perlembar saham. Dengan

mengukur rasio ini investor dapat mengetahui nilai wajar saham dan

seberapa besar kepercayaan pasar terhadap perusahaan kedepannya.

Adapun rumus dari PBV adalah :
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= ℎ 	 	 ℎ	 	 	 ℎ
c. Price Earning Ratio (PER) adalah rasio yang menunjukan berapa

banyak investor mampu mebayar untuk tiap dana dan laba yang

dilaporkan. Adapun rumus nya adalah := ℎ 	 	 	 	 ℎ	 	 	 ℎ
d. Rasio Pendapatan Deviden (Dividend Yield Ratio) adalah rasio yang

menunjukan nilai deviden yang dibayarkan dan dibagi dengan harga

saham sekarang. Adapun rumus DYR adalah := 	 	ℎ 	 	 	 ℎ
e. Rasio Pembayaran Deviden (Devidend Payout Ratio) adalah rasio

yang digunakan untuk melihat bagian pendapatan yang dibayarkan

sebagai deviden oleh perusahaan kepada investor. Adapun rumus dari

DPR adalah: = 	 	 	 ℎ	 	 	 ℎ
2.2 Kajian Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO NAMA
PENELITI JUDUL X Y Metode

Peneliian Kesimpulan

1
GEDE PRIANA
DWIPRATAMA

(2009)

Pengaruh
PBV, DERr,

EPS, DPR dan
ROA terhadap
Harga Saham

PBV,
DER,
EPS,
DPR
dan
ROA

Harga
Saham

Analisis
regresi
linear

berganda

Pada uji regresi ini secara
parsial hanya variabel EPS
yang positif berpengaruh
terhadap harga saham,

sedagkan secara simultan
variabel PBV, DER, EPS,
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(studi empiris
pada

perusahaan
food and

beverage yang
terdaftar di

BEI)

DPR dan ROA secara
bersama-sama

berpengaruh secara
signifikan terhadap harga

saham.

2
Dwiatma

Patriawan(200
9)

Analisis
pengaruh

Earning Per
Share(EPS),

Return on
Equity (ROE),

dan Debt to
Equity Ratio

(DER)
terhadap

Harga Saham
Pada

Perusahaan
Wholesale and
Retail Trade

Yang
Terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia

(BEI) Tahun
2006 – 2008

DER,
EPS
dan
ROE

Harga
Saham

Analisis
regresi
linear

berganda

Pada uji regresi ini secara
parsial hanya variabel EPS
yang memiliki pengaruh

positif terhaap harga
saham, sedangkan secara

simultan variabel DER, EPS
dan ROE secara bersama-
sama memiliki pengaruh

terhadap perubahan harga
saham.

3 Fridayana
Aprilia(2014)

Pengaruh
Earning per
Share (EPS),
Book Value
per Share

(BVS), Return
on Equity

(ROE), dan
Debt to Equity
Ratio (DER)

terhadap
Harga Saham
Perusahaan
BUMN yang
Terdaftar di

BEI

PBV,
DER,
EPS
dan
ROE

Harga
Saham

Analisis
regresi
linear

berganda

Pada uji regresi ini secara
parsial variabel PBV, EPS

dan ROE memiliki pengaruh
terhadap harga saham,

sedangkan secara simultan
variabel PBV, DER, EPS dan

ROE bersama-sama
memiliki pengaruh

terhadap perubahan harga
saham.
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4

Dorothea
Ratih, Apriatni

E.P,
Saryadi(2013)

Pengaruh EPS,
PER, DER, ROE

terhadap
Harga Saham

pada
perusahaan

sektor
pertambanga

n yang
terdaftar di
bursa efek
indonesia

(bei) tahun
2010-2012

DER,
EPS,
ROE
dan
PER

Harga
Saham

Analisis
regresi

sederhan
a dan

berganda

Dari uji regresi in secara
parsial variabel EPS, PER

dan ROE memiliki pengaruh
positif terhadap harga

saham, sedangkan secara
simultan variabel EPS, PER,

DER dan ROE secara
bersama-sama memiliki

pengaruh terhadap
perubahan harga saham

5

Najmiyah,
Edy

Sujana,Ni
Kadek

Sinarwati(20
14)

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

PBV,
DER
dan
PER

Harga
Saham

Analisi
regresi
linear

berganda

Dari uji regresi ini secara
parsial variabel PER yang
memilki pengaruh positif
terhadap harga saham,

sedangkan secara simultan
PER, DER dan PBV secara
bersama-sama memiliki

pengaruh terhadap
perubahan harga saham.

6 Mutdiyanti(20
13)

Pengaruh
Price to Book

Value, Earning
Per Share,
Return on
Asset dan

Debt to Equity
ratio terhadap
Harga Saham
(Studi Pada
Perusahaan
Indeks LQ45

Yang
Terdaftar Di
Bursa Efek
Indonesia)

PBV,
DER,
EPS
dan
ROA

Harga
Saham

Analisis
regresi
linear

berganda

Dari uji regresi ini secara
parsial variabel EPS

memiliki pengaruh positif
yang sangat kuat terhadap
harga saham, sedangkan
secara simultan variabel
PBV, EPS , DER dan ROA
secara bersama-sama

memiliki pengaruh
terhadap perubahan harga

saham.
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7
Ramdhani

Srifitra Fitriani
(2016)

Pengaruh
NPM, PBV,

dan DER
terhadap

Harga Saham
pada

perusahaan
sub sektor

makanan dan
minuman di

BEI

NPM,
PBV
dan
DER

Harga
Saham

Analisi
regresi
linear

berganda

Dari uji regresi secara
parsial DER memiliki

pengaruh yang sangat kuat
terhadap harga saham,

sedangkan secara simultan
variabel NPM, PBV dan DER

secara bersama-sama
memiliki pengaruh

terhadap perubahan harga
saham.

8
Vice Law Ran
Sia dan Lauw

Tjun Tjun

Pengaruh
Current Ratio,
EPS dan PER

terhadap
Harga Saham

CR, EPS
dan
PER

Harga
Saham

Analisis
regresi
linear

berganda

Secara parsial CR tidak
berpengaruh signifikan
terhadap harga saham,
sedangkan PS dan PER
berpengaruh signifikan
terhadap harga saham.

Secara simultan CR, EPS da
PER berpengaruh signifikan

terhadap harga saham.

9

Chan Kok
Thim, Yap

Voon Choong,
Nur Qasrina

Binti Asri
(2012)

Stock
Performance

of the
Property
Sector in
Malaysia

ROA,
ROE,
DER,
NPM,
ETR
dan
EPS

Harga
Saham

Multiple
linear

regressio
n

Result show that ROA, ROE
and EPS have strong

significant relationships
with the property stock

performance.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam menginvestasikan dana yang dimiliki, biasanya investor akan

melihat keuntungan tinggi yang akan diberikan oleh perusahaan. Perusahaan yang

memiliki kinerja keuangan yang baik akan terlihat dari laporan keuangannya, jika

laporan keuangan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan memiliki riwayat yang

buruk berarti kinerja perusahaan itu tidak baik tetapi sebaliknya jika laporan

keuangan perusaah itu baik maka kinerja perusahaannya di katakan mempunyai

kinerja yang baik pula. Data laporan keuangan suatu perusahaan kemudian akan

dilihat dan dianalisis oleh para investor dan menentukan perusahaan mana yang
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Debt to Equity
Rasio
(DER)

Earning Per Share
(EPS)

Price of Book Value
(PBV)

Harga Saham

terbaik. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan menganalisis laporan

keuangan dengan menggunakan rasio yaitu Earning Per Share (EPS), Price of

Book Value (PBV), dan Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengetahui

pengaruhnya terhadap Harga Saham.

Berdasarkan dari tinjauan dari penelitian terdahulu dan landasan teori serta

GAP yang telah dikemukakan, maka dengan ini penulis akan menyampaikan

kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2 Pengaruh Earning Per Share (EPS), Price of Book Value (PBV),
Debt to Equity Rasio (DER) terhadap Harga Saham.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini

adalah:

H1 : DER, EPS, dan PBV secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap Harga Saham

H2 : Debt to Equity Rasio (DER) berpengaruh signifikan terhadap

Harga Saham

H3 : Earning Per Share (EPS) berpangaruh signifikan terhadap Harga

H2

H3

H4

H1

X3

Y1X2

X1
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Saham

H4 : Price Book of Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap

Harga Saham


