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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia di dalam PSAK No. 1 (2017 : 1) :
“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang
dikuantifikasi dalam nilai moneter.”
Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2011) pengertian laporan keuangan

adalah sebagai berikut :
“Financial Statements are the principal means through which a company
communicates its financial information to those outside it. These statements
provide a company’s history quatified in money terms. The financial
statements most frequently provided are (1) the statement of financial
statement of financial position, (2) the income statement or statement of
comprehensive income, (3) the statement of cash flow, and (4) the statement of
chages in equity. Note disclosures are an integral part of each financial
statement.”
Penjelasan diatas, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah
sebagai berikut :
“Laporan keuangan adalah sarana utama melalui mana sebuah perusahaan
mengkomunikasikan informasi keuangan kepada orang luar. Laporan
memberikan sejarah perusahaan diukur dalam hal uang. Laporan keuangan
yang paling sering diberikan adalah (1) pernyataan laporan posisi keuangan,
(2) laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus
kas, dan (4) laporan perubahan ekuitas. Catatan pengungkapan merupakan
bagian integral dari setiap laporan keuangan.”
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Pengertian Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia di dalam
PSAK No.1 (2017:2) adalah sebagai berikut :
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara
misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana),catatan dan
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari
laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh
perubahan harga.”
Menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan laporan
keuangan adalah “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu
memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang
bersifat financial”.
Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2010:2) adalah

sebagai

berikut:
“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau
aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
data atau efektivitas perusahaan tersebut.”
Pengertian Laporan Keuangan menurut Baridwan (2004:17) adalah “Laporan
keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu
ringkasan dari transaksi-transaksi keunangan yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan.”
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Sedangkan menurut Warren, Reeve dan Fees (2009:24) “Laporan keuangan
adalah setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan, maka disiapkan bagi pemakai.
Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan
keuangan.”
2.1.1

Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia di dalam PSAK

No.1 (2017:3) adalah :
“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan
ekonomi.”
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka
mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi
mengenai entitas yang meliputi: “asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban
termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik
dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi tersebut, beserta
informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu
pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal
waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.
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2.1.2

Jenis Laporan Keuangan
Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa laporan utama maupun

laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha
perusahaan yang

bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan

informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu.
Jenis laporan keuangan menurut Harahap (2015:106), menyatakan bahwa:
“Jenis laporan keuangan terdiri dari jenis laporan keuangan utama dan
pendukung, seperti;
Daftar Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan
Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Harga Pokok
Produksi, Laporan Laba Ditahan, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan
Kegiatan Keuangan.”
Menurut Munawir (2010:13) menyatakan bahwa :
“Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi,
dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun dalam
prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk
memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, Laporan Perubahan Modal
Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan Harga Pokok, maupun daftar-daftar
lampiran yang lain.”
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia di dalam PSAK No.1 (2017:3) adalah
sebagai berikut:
“Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba
Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan dalam berbagai
cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari
laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul informasi tambahan
yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan
segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.”
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2.1.3

Pengguna Laporan Keuangan
Pengguna laporan keuangan menurut Martani, Sylvia dan Ratna (2012:33)

adalah:
1. Investor
Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko
yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan.
Mereka menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di masa
mendatang. Mereka dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham
entitas.
2. Karyawan
Mereka tertarik pada informasi stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka
juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan
kesempatan kerja.
3. Pemberian jaminan
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan apakah pinjaman serta
bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditur lain
Pemasok dan kreditur lain tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka
untuk memutuskan apakah jumlah liabilitas akan dibayar pada saat jatuh tempo.

17

5. Pelanggan
Pelanggan tertarik dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan,
terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.
6. Pemerintah
Pemerintah menilai bagaimana alokasi sumber daya. Mereka juga membutuhkan
informasi untuk mengatur aktivitas oerusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan
kebijakan baru.
7. Masyarakat
Masyarakat menilai tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan, dimana
perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.
2.1.4

Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia di dalam

PSAK (2017) terdiri dari komponen-komponen berikut ini :
a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode
b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
d. Laporan arus kas selama periode
e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang
signifikan dan informasi penjelasan lain
-

Informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana
ditentukan dalam paragraf 36 dan 36A
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f. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya yang disajikan ketika
entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi
pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.
2.2

Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam

rangka membantu mengevalusi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada
masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi
yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa
mendatang. Analisis laporan keuangan digunakan untuk menganalisis dan
menafsirkan laporan tersebut sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi
pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan hasil kinerja perusahaan.
Menurut Munawir (2010:35) :
“Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada
hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk
menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan
perusahaan yang bersangkutan.”
Menurut Harahap (2015:190) :
“Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan
menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang
bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang
lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan
untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam
proses menghasilkan keputusan yang tepat.”
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis laporan
keuangan adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat kondisi keuangan
perusahaan, prestasi kerja dan kinerja perusahaan di masa lalu sampai saat ini serta
prospeknya dimasa datang. Analisis laporan keuangan digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
2.2.1

Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisa untuk mengetahui

hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau
kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis rasio keuangan merupakan bentuk
atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Analisis rasio
berguna bagi para analisis intern untuk membantu manajemen membuat evaluasi
mengenai hasil-hasil operasinya, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari
keadaan yang dapat menyebabkan kesuiltan keuangan. Analisis rasio keuangan
menurut Munawir (2010:106), adalah :
“Future oriented atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan
analisa ratio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk meramalkan
keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa yang akan datang. Dengan angkaangka ratio historis atau kalau memungkinkan dengan angka rasio industry
(yang dilengkapi dengan data lainnya) dapat digunakan sebagai dasar untuk
penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan salah satu
bentuk perencanaan keuangan perusahaan.”
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2.2.2

Manfaat Analisis Rasio Keuangan
Menurut Harahap (2015) analisis rasio keuangan mempunyai manfaat sebagai

berikut:
a. Rasio merupakan angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan
ditafsirkan.
b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan
keuangan.
c. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain.
d. Bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model pengambilan keputusan dan
model prediksi.
e. Menstandarisasi size perusahaan.
f. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat
perkembangan perusahaan secara periodik.
g. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa yang
akan datang.

2.2.3

Jenis-jenis Rasio Keuangan
Jenis-jenis rasio keuangan menurut Hanafi dan Halim (2012:76), terdiri dari 5

jenis yaitu :
1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios), rasio ini digunakan

untuk mengukur

kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar
perusahaan relative terhadap hutang lancarnya, dalam hal ini merupakan
kewajiban perusahaan. Meskipun rasio ini tidak bicara masalah solvabilitas
(kewajiban jangka panjang), dan biasanya relatif tidak penting dibandingkan
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rasio solvabilitas, tetapi rasio likuiditas yang jelek dalam jangka panjang juga
akan mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari Current
Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio.
2. Rasio Leverage (Leverage Ratios), rasio ini menggambarkan hubungan antara
hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa
jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan
perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya
memiliki komposisi modal yang lebih besar dari hutang (Harahap, 2015:306).
Rasio yang digunakan adalah Total Debt to Equity Ratio, Total Debt to Total
Assets Ratio, Time Interest earned, Fixed Charge Coverage dan Long term Debt
to Total Assets.
3. Rasio Aktivitas (Activity Ratios), rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian
menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan
tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan
mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan dana yang tertanam pada
aktiva-aktiva tersebut. Dan kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan
pada aktiva lain yang lebih produktif. Rasio yang digunakan pada jenis ini adalah
Inventory Turnover, Day Sales Outstanding, Fixed Assets Turnover, Total Assets
Turnover dan Long term Assets Turnover.
4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratios), rasio ini digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat
penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Rasio yang digunakan terdiri
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dari Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return On Total Asset (ROA) dan
Return On Equity (ROE).
5. Rasio Pasar (Valuuation Ratios-Market), rasio ini digunakan untuk mengukur
harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak
berdasar pada sudut investor (calon investor), meskipun pihak manajemen juga
berkepentingan terhadap rasio-rasio ini. Rasio yang digunakan terdiri dari
Earning Per Shares, Price Earning Ratio (PER), Dividend Yield dan Pembayaran
Dividen.
2.2.4 Current Ratio
Pengertian Current Ratio Menurut Kasmir (2015:134) “Current Ratio atau
rasio lancar merupakan rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan segera jatuh
tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.”

Menurut Munawir (2010:72) current ratio adalah :
“Current Ratio yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang
lancar.” Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar (yang segera
dapat dijadikan uang ) ada sekian kalinya hutang jangka pendek”.
Menurut Irham (2012) "current ratio ( Rasio Lancar ) adalah ukuran yang
umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan
memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo".
Berdasarkan pengertian para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Current
Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
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membayar hutang jangka pendek dengan cara membandingkan aset lancar dengan
kewajiban lancar.
Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

2.2.5

Debt to Equity Ratio
Menurut Kasmir (2015:157), menyatakan bahwa:
“Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang
dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh
hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan
untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kredior) dengan
pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui
setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.”
Siegel dan Shim dalam Irham (2012:128) mendefinisikan debt to equity ratio

adalah “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk
memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”.
Secara matematis menurut Van Horne dan Wachowicz (2009:186), “Debt to
Equity Ratio adalah perbandingan antara total hutang atau total debt dengan total
sharehoder’s equity”. Rumusan untuk mencari debt to equity ratio dapat digunakan
perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir,
2015:158):
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Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa
debt to equity ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan
dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya
dengan ekuitas yang dimiliki.
2.2.6

Total Assets Turnover
Pengertian Total asset turnover menurut Kasmir (2015:185) adalah:
“Total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa
jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dihasilkan”.
Total Asset Turnover (TATO) dapat dihitung dari penjualan dibandingkan

dengan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan perputaran
total aktiva diukur dari volume penjualan sampai sejauh mana kemampuan semua
aktiva dapat menghasilkan penjualan Harahap (2015:309). Semakin tinggi perputaran
aktiva yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin efektif tingkat penggunaan
aktiva tersebut dalam menghasilkan total penjualan bersih.
Semakin efektif penggunaan aktiva dalam menghasilkan penjualan bersih,
maka menggambarkan semakin baik kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan.
Menurut Prihadi (2012:255) menyatakan bahwa :
“Semakin efektif perusahaan dalam

menggunakan aktivanya, dengan

demikian aktiva yang terdapat dalam perusahaan semakin sedikit dan
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membuat biaya atas penngunaan aktiva juga semakin berkurang sehingga
profitabilitas semakin meningkat”.
Apabila rasio yang dihasilkan rendah, merupakan indikasi bahwa perusahaan
tidak menggunakan aktivanya dengan efektif dalam menghasilkan penjualan bersih.
Apabila hal itu terjadi, maka perusahaan harus meningkatkan penjualannya, menjual
beberapa aset, atau melakukan kombinasi keduanya Brigham dan Houston
(2010:100). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.2.7

Return On Equity
Menurut Tandelilin (2010: 315), Return on Equity (ROE) umumnya dihitung

menggunakan ukuran kinerja berdasarkan akuntansi dan dihitung sebagai laba bersih
perusahaan dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa. Menurut Brigham dan
Houston (2010:149), menyatakan bahwa :
“Return on Equity (ROE) merupakan rasio bersih terhadap ekuitas biasa
mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa.”
Menurut Kasmir (2015:204) Return On Equity adalah : “Rasio untuk
mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.” Sedangkan menurut
Irham (2012:98), Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk
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mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki
untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.
Dari pengertian ROE menurut beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa ROE merupakan pengembalian atas ekuitas saham biasa yang digunakan
untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi pemegang saham. Berikut
adalah rumus dalam menghitung ROE:

Dengan demikian Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur laba
bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi
penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya,
perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio ini semakin
jelek, artinya perusahaan semakin menurun. Rasio ini merupakan ukuran
profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.
2.2.8

Earning Per Share
Menurut Irham (2012:138), Earning Per Share (EPS) atau pendapatan saham

perlembar adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para
pemegang saham dari setiap lembar saham dimiliki. Sedangkan menurut Kasmir
(2015:207), menyatakan bahwa :

27

“Earning per share (EPS) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan
manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham”.
Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menggambarkan jumlah
rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa Syamsuddin (2009:66).
Tujuan perhitungan Earning Per Share (EPS) untuk melihat progres dari operasi
perusahaan, menentukan harga saham, dan menentukan besarnya dividen yang akan
dibagikan. Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang mengukur berapa laba
bersih yang dihasilkan perusahaan untuk tiap lembar saham yang beredar. Dalam
pengertian yang tidak jauh beda, EPS adalah keuntungan bersih perusahaan dibagi
dengan seluruh saham perusahaan. Secara matematis, rumus untuk menghitung EPS
adalah sebagai berikut :

2.3

Saham
Menurut situs www.idx.co.id saham adalah tanda penyertaan individual atau

badan usaha didalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki
tanda penyertaan modal tersebut, maka pihak yang mempunyai penyertaan memiliki
klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak untuk
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Menurut Irham (2012) saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan
modal/dana pada suatu perusahaan dan kertas yang tercantum dengan jelas nilai
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nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan
kepada setiap pemegangnya, serta persediaan yang siap untuk dijual. Berdasarkan
beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saham adalah tanda
penyertaan suatu pihak terhadap suatu perusahaan yang berbentuk kertas atau bentuk
lainnya yang didalamnya tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan,
beserta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang saham.
2.3.1

Jenis-jenis Saham
Menurut pendapat Darmadji dan Fakhruddin (2010 : 6), ditinjau dari segi

kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi atas dua jenis, yaitu
saham preferen (preferred stock) dan saham biasa (common stock).
a. Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham preferen merupakan bentuk penanaman modal pada suatu perusahaan
yang tidak memiliki hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
Namun, besarnya dividen telah pasti jumlahnya dan tetap dalam persentase
tertentu yang telah ditentukan oleh nilai nominal (par value) serta pembayaran
dividen dilakukan terlebih dahulu dari dividen saham biasa.
b. Saham Biasa (Common Stock)
Saham biasa merupakan bentuk penyertaan modal (equity investment) kepada
perusahaan yang memiliki hak suara dalam RUPS yang tergantung ada besarnya
persentase saham yang dimiliki. Penerima dividen dilakukan setelah pembayaran
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dividen saham preferen dan besarnya tergantung kepada besarnya kepemilikan
dan laba rugi yang didapat perusahaan.
2.3.2

Teknik Analisis Saham
Terdapat dua macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan nilai

sebenarnya dari saham, yaitu analisis sekuritas fundamental (fundamental security
analysis) dan analisis teknikal (technical analysis).
2.3.2.1 Analisis Fundamental
Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian
saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai indikator yang terkait dengan
kondisi makro ekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan hingga berbagai
indikator keuangan dan manajemen perusahaan. (Darmaji dan Fakhruddin, 2010 :
149).
Menurut Husnan (2003:303), analisis fundamental mencoba memperkirakan
harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor
fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, dan
menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga
saham. Model ini sering disebut sebagai share price forecasting model, dan sering
dipergunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas.
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Kelebihan dari analisis fundamental adalah:
1. Analisis ini membantu dalam menganalisis situasi yang ada di dalam perusahaan
dan prospeknya di masa depan.
2. Analisis ini mampu memberikan gambaran tentang nilai sahamnya dan
kewajaran harga suatu saham.
3. Bagi perusahaan yang baru go public, analisis ini dipergunakan dalam penentuan
harga saham di pasar perdana.
Kelemahan dari analisis fundamental adalah:
1. Laporan keuangan bersifat historis, sehingga diperlukan kemampuan untuk
memproyeksikan kondisi di masa depan.
2. Perlu waktu untuk mengumpulkan dan mendapatkan data. Data laporan
keuangan muncul pada awal kuartal baru, sehingga kadang sudah terlambat
karena harga saham sudah naik dulu.
2.3.2.2 Analisis Teknikal
Analisis teknikal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
penilaian saham, dimana 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. Dengan berbagai grafik yang ada serta
pola-pola grafik terbentuk, analisis teknikal mencoba memprediksi arah pergerakan
harga saham ke depan. (Darmaji dan Fakhruddin, 2010 : 160)..
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Menurut Husnan (2003:337), analisis teknikal ini merupakan upaya untuk
memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di
waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis teknikal adalah bahwa harga
saham mencerminkan informasi yang relevan, bahwa informasi tersebut ditunjukkan
oleh perubahan harga di waktu yang lalu, dan karenanya perubahan harga saham akan
mempunyai pola tertentu, dan pola tersebut akan berulang.
Analisis teknikal didasarkan pada beberapa asumsi dasar, yaitu:
1. Harga sekuritas akan ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan
sekuritas.
2. Penawaran dan permintaan sekuritas itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor,
baik yang rasional maupun yang irasional.
3. Perubahan harga sekuritas cenderung bergerak pada satu arah tertentu (trend).
4. Pergeseran penawaran dan permintaan sekuritas akan mempengaruhi arah
perubahan harga.
5. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lampau akan terulang kembali pada
yang akan datang.
2.4

Harga Saham
Harga saham adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang

lain. Sedang harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatatkan ke bursa efek pada
pasar sekunder. Jadi harga saham yang diterbitkan setiap harinya adalah harga pasar.
Penentuan harga ini tentunya akan berbeda dengan harga perdana (primary price) dari
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suatu harga saham. Harga saham perdana merupakan harga yang terdiri atas hasil
negoisasi antara penjamin emisi dengan calon emiten.
Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2010 : 102), pengertian dari harga saham
adalah:
“Harga saham merupakan harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu.”
Harga saham bisa berubah naik ataupun turun dalam hitungan waktu yang
begitu cepat. Harga saham dapat berubah dalam hitungan menit bahkan dapat
berubah dalam hitungan detik. Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan
permintaan dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham.
Menurut Brigham dan Houston (2010:7) harga saham adalah :
“Harga saham menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi
kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan harga saham
perusahaan. Harga saham pada satu waktu tertentu akan bergantung pada arus
kas yang diharapkan diterima di masa depan oleh investor“rata-rata” jika
investor membeli saham”.
2.4.1

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham di

pasar modal, hal ini terjadi karena harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor
eksternal dari perusahaan maupun faktor internal perusahaan. Menurut Brigham dan
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Houston (2010: 33) harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu faktor
internal dan faktor eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan yang
mempengaruhi harga saham yaitu:
1. Seluruh aset keuangan perusahaan, termasuk saham dalam menghasilkan arus
kas
2. Kapan arus kas terjadi, yang berarti penerimaan uang atau laba untuk
diinvestasikan kembali untuk meningkatkan tambahan laba
3. Tingkat risiko arus kas yang diterima.
Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham adalah
batasan hukum, tingkat umum aktivitas ekonomi, undang-undang pajak, tingkat suku
bunga dan kondisi bursa saham. Sedangkan menurut Usman dalam Wiguna (2008:
133) berpendapat bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham dapat
dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:
a. Faktor yang bersifat fundamental
Merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan
faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini meliputi:
1. Kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional
2. Prospek bisnis perusahaan di masa datang.
3. Prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan.
4. Perkembangan teknologi dalam kegiatan operasi perusahaan.
5. Kernampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
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b. Faktor yang bersifat teknis
Faktor teknis menyajikan informasi yang menggambarkan pasaran suatu efek
baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam menilai harga saham para
analis banyak memperhatikan beberapa hal seperti berikut:
1. Keadaan pasar modal.
2. Perkembangan kurs.
3. Volume dan frekuensi transaksi suku bunga.
4. Kekuatan pasar modal dalam mempengaruhi harga saham perusahaan.
c. Faktor sosial politik
Faktor sosial politik suatu negara juga turut mempengaruhi harga saham di bursa
sebagai akibat respon dari kondisi ekternal yang dapat berpengaruh terhadap
kondisi perusahaan. Hal-hal tesebut antaralain sebagai berikut:
1. Tingkat inflasi yang terjadi.
2. Kebijaksanaan moneter yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Kondisi perekonomian.
4. Keadaan politik suatu negara.
Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa harga saham suatu
perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan tetapi juga
dapat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan. Faktor internal yang dapat
mempengaruhi harga saham antara lain adalah faktor fundamental perusahaan, seperti
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan arus kas dapat
mempengaruhi harga saham.
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2.5

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, maka kerangka

pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:
Bagan Kerangka Pemikiran

Current Ratio (X1)

Debt to Equity
Ratio (X2)
Total Assets
Turnover (X3)

Harga Saham (Y)

Return On Equity
(X4)
Earning Per Share
(X5)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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2.5.1

Hubungan Current Ratio dengan Harga Saham
Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan mendanai operasional

perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Suatu keadaan kelebihan
aktiva lancar yang besar atas kewajiban lancar tampaknya membantu melindungi
klaim, karena persediaan dapat dicairkan dengan pelelangan atau karena tidak
terdapat banyak masalah dalam penagihan piutang usaha. Jika hutang lancar melebihi
aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, berarti perusahaan tidak mampu menanggung
tagihan hutang jangka pendeknya yang dijamin oleh aktiva lancarnya. Apabila rasio
ini 1:1 atau 100%, ini berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar.
Rasio yang lebih aman adalah jika berada diatas 1 atau diatas 100%. Artinya aktiva
lancar harus jauh diatas jumlah utang lancar (Harahap, 2010:301).
Maka dari itu dapat dikatakan semakin tinggi tingkat likuiditas, maka semakin
besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Perusahaan yang
memiliki current ratio yang besar akan menarik minat investor untuk membeli
saham. Permintaan terhadap saham perusahaan akan meningkat. Peningkatan
permintaan saham akan meningkatkan harga saham perusahaan.
2.5.2

Hubungan Debt to Equity Ratio dengan Harga Saham
Utang merupakan sumber pendanaan eksternal yang menjadi salah satu bagian

penting bagi suatu perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat dinilai, salah
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satunya dengan memperhatikan utang perusahaan. Utang juga menjadi bahan
pertimbangan bagi seorang investor untuk menentukan saham pilihan.
DER adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan
melunasi utangnya dengan modal yang mereka miliki (Arifin, 2002:86). DER yang
tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pihak luar dalam
mendanai kegiatan sehingga beban perusahaan juga akan meningkat. Jika suatu
perusahaan menanggung beban utang yang tinggi, yaitu melebihi modal sendiri yang
dimiliki, maka harga saham perusahaan akan menurun (Devi dan Sudjarni, 2012:3).
Hal ini menunjukkan bahwa DER yang tinggi cenderung menyebabkan harga saham
menurun.
2.5.3

Hubungan Total Assets Turnover dengan Harga Saham
Total asset turnover merupakan rasio yang akan digunakan untuk mewakili

rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang
dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap
rupiah aktiva. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan aset.
Menurut Fraster dan Ormiston (2004), menyatakan bahwa pada umumnya
semakin tinggi rasio total asset turnover semakin kecil investasi yang dibutuhkan
untuk menghasilkan penjualan maka akan lebih menguntungkan bagi perusahaan.
Jika total asset turnover semakin besar maka menunjukkan jumlah penjualan yang
semakin besar dan target dalam mencapai laba akan semakin besar pula. Semakin
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besarnya laba akan direspon positif oleh investor, sehingga harga saham akan
cenderung naik. Total assets turnover ini penting bagi para kreditur dan pemilik
perusahaan, tapi akan lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan, karena hal ini
akan menunjukkan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva dalam perusahaan.
2.5.4

Hubungan Return On Equity dengan Harga Saham
Seorang investor selalu mengharapkan profit dalam investasinya, maka dari

itu rasio pertumbuhan profitabilitas perusahaan juga menjadi hal yang diperhatikan
investor. Salah satu rasio profitabilitas yang terdapat dalam laporan keuangan adalah
Return On Equity. Nurmalasari dalam Hutami (2012: 110) menyatakan bahwa ROE
merupakan salah satu alat utama investor yang paling sering digunakan dalam menilai
suatu saham. Nilai Return On Equity yang positif menunjukkan baiknya kinerja
manajemen dalam mengelola modal yang ada untuk menghasilkan laba.
ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan income berdasarkan
modal tertentu. Kenaikan ROE menandakan meningkatnya kinerja manajemen dalam
mengelola sumber dana yang ada untuk menghasilkan laba. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Chrisna dalam Hutami (2012) bahwa kenaikan ROE akan diikuti kenaikan
harga saham karena ROE yang tinggi menunjukkan baiknya tingkat efisiensi
penggunaan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.
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2.5.5

Hubungan Earning Per Share dengan Harga Saham
Variabel lain yang mempengaruhi harga saham adalah Earnings Per Share

(EPS). EPS merupakan salah satu ukuran profitabilitas yang sering kali dikutip dari
laporan keuangan. Ukuran ini umumnya juga dilaporkan dalam laporan laba rugi
pada laporan tahunan perusahaan. Jika perusahaan hanya menerbitkan satu jenis
saham, maka earnings per share dihitung dengan membagi laba bersih dengan
jumlah saham biasa yang beredar. Jika yang beredar adalah saham preferen dan
saham biasa, maka pertama kali laba bersih dikurangkan dengan jumlah dividen
saham preferen (Warren, Reeve, dan Fees, 2009:318).
Menurut (Darmadji & Fakhruddin 2010:195) mengemukakan “semakin tinggi
nilai EPS tentu saja menyebabkan semakin besar laba sehingga mengakibatkan harga
pasar saham naik karena permintaan dan penawaran meningkat”. Menurut
(Tandelilin, 2007:236) yang mengemukakan bahwa “Jika laba perusahaan tinggi
maka para investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut, sehingga harga
saham tersebut akan mengalami kenaikan”. Sehingga dari penjelasan di atas dapat
diketahui hubungan antara earning per share dengan harga pasar saham sangat erat.
2.6

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Secara Parsial
H01 : Current Ratio (CR) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
Harga Saham.
Ha1

: Current Ratio (CR) berpengaruh positif signifikan terhadap Harga
Saham.

H02 : Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh negatif signifikan
terhadap Harga Saham.
Ha2

: Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap
Harga Saham.

H03

Total Assets Turnover (TATO) tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap Harga Saham.

Ha3

Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh positif signifikan terhadap
Harga Saham.

H04 : Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
Harga Saham.
Ha4

: Return On Equity (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap
Harga Saham.

H05 : Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
Harga Saham.
Ha5

: Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif signifikan terhadap
Harga Saham.
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2. Secara Simultan
H06 : Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On
Equity dan Earning Per Share secara simultan tidak berpengaruh
signifikan terhadap Harga Saham.
Ha6

: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Return On
Equity dan Earning Per Share secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap Harga Saham.

2.7

Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka

menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan mengarahkan
penelitian ini diantaranya yaitu :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Penelitian I
Judul

Tahun
Penulis
Populasi dan Sampel

Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, Time
Interest Earned dan Return On Equity Terhadap Harga
Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang
Konsumsi yang Terdaftar di BEI periode 2009-2012
2014
Indra Setiawan dan Pardiman
Populasi penelitian ini terdiri dari 37 perusahaan.
Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditatapkan dari
37 perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2009 -2012 terdapat 17
perusahaan yang layak dijadikan sampel.
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Variabel

Teknik Analisis
Data
Hasil Penelitian

Penelitian II
Judul

Tahun
Penulis
Populasi dan Sampel
Variabel
Teknik Analisis
Data
Hasil Penelitian

Dependen: Harga Saham
Independen: Current Ratio, Inventory Turnover, Time
Interest Earned dan Return On Equity
Regresi Linier Berganda
Hasil penelitian menunjukan bahwa Current Ratio
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham
yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar
1,676, nilai thitung (2,469) > ttabel (1,675) dan nilai
signifikansi 0,017 < 0,05. Inventory Turnover
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Harga
Saham yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi
sebesar -0,584, nilai thitung (-1,365) < ttabel (1,675) dan nilai
signifikansi 0,178 > 0,05. Time Interest Earned
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham
yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar
1,176, nilai thitung (2,568) > ttabel (1,675) dan nilai
signifikansi 0,000 < 0,05. Return On Equity berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Harga Saham yang
dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,799,
nilai thitung (3,881) > ttabel (1,675) dan nilai signifikansi
0,000 < 0,05. Current Ratio, Inventory Turnover, Time
Interest Earned dan Return On Equity secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham yang
dibuktikan dengan nilai Fhitung (8,332) > Ftabel (2,56 ) dan
nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga
Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 20072011
Fica Marcellyna dan Titin Hartini
Jumlah perusahaan LQ-45 yang menjadi sampel pada
penelitian ini adalah sebanyak 13 emiten.
Dependen : Harga Saham
Independen : Earning Per Shares (EPS)
Uji analisis regresi sederhana dan uji (one-sample T
Test)
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara
earning per share (EPS) terhadap harga saham LQ-45
di BEI.
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Penelitian III
Judul

Tahun
Penulis
Populasi dan Sampel

Variabel

Teknik Analisis
Data
Hasil Penelitian

Analisis Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover,
Return On Equity, Debt to Equity Ratio dan Price
Earning Ratio Terhadap Harga Saham (Studi Kasus
pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang
Terdaftar di BEI Periode 2011-2014)
2016
Yosephine Decminar
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor
Property dan Real Estate yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI) sejak tahun 2011 hingga 2014.
Terdapat 26 perusahaan yang sesuai dengan kriteria
penelitian.
Dependen: Harga Saham
Independen: Current Ratio, Total Asset Turnover,
Return On Equity, Debt to Equity Ratio dan Price
Earning Ratio
Analisis regresi berganda
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current Ratio
(CR), Total Assets Turnover (TATO), Return on Equity
(ROE), Debt to Equity Ratio (DER) dan Price Earning
Ratio (PER) secara bersama-sama berpengaruh
terhadap harga saham. Secara parsial, Current Ratio
(CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga
saham, Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham,
Return on Equity (ROE) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap harga saham, Debt to Equity Ratio
(DER) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
harga saham dan Price Earning Ratio (PER)
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga
saham. Uji Statistik t menunjukkan bahwa Return on
Equity (ROE) merupakan variabel yang memiliki
pengaruh paling besar terhadap harga saham.
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Penelitian IV
Judul
Tahun
Penulis
Populasi dan Sampel

Variabel

Teknik Analisis
Data
Hasil Penelitian

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Harga
Saham pada Perusahaan Property di BEI
2016
Titis Rahma Wahyu Ningrum
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan
purposive sampling, dimana jumlah sampel yang
diambil sebanyak 7 perusahaan.
Dependen: Harga Saham
Independen: Current Ratio, Debt to Asset Ratio, Total
Asset Turn Over, Return On Equity, dan Earning Per
Share.
Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1) Current Ratio berpengaruh positif dan berpengaruh
signifikan terhadap perubahan harga saham;
2) Debt to Asset Ratio berpengaruh positif dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga
saham;
3) Total Asset Turnover berpengaruh positif dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga
saham;
4) Return On Equity berpengaruh positif dan
berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga
saham;
5) Earning Per Share berpengaruh positif dan tidak
berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga
saham;
6) Return On Equity memiliki pengaruh dominan
terhadap perubahan harga saham dengan koefisien
determinasi parsial yang paling besar.
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Penelitian V
Judul

Tahun
Penulis
Populasi dan Sampel

Variabel
Teknik Analisis
Data
Hasil Penelitian

Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return On Equity,
Earning Per Share dan Price Earning Ratio Terhadap
Harga Saham
Astrid
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10
perusahaan food and beverages.
Dependen: Harga saham
Independen: DER, ROE, EPS, dan PER
Analisis Regresi Berganda
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan
Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Earning Per
Share dan Price Earning Ratio memiliki pengaruh
signifikan sebesar 64,6% terhadap harga saham,
sedangkan sisanya 35,4% dipengaruhi variabel lain
yang tidak digunakan dalam penelitian. Secara parsial,
variabel Debt to Equity Ratio, Return On Equity dan
Earning Per Share signifikan pengaruhnya terhadap
harga saham. Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif
terhadap harga saham dengan nilai koefisien beta
sebesar -55,3%. Return On Equity berpengaruh positif
terhadap harga saham dengan nilai koefisien beta
sebesar 86,2%. Earning Per Share berpengaruh positif
terhadap harga saham dengan nilai koefisien beta
sebesar 43,4%.
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Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga
Saham Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang
Terdaftar di BEI Periode 2007-2012
2013
Junita Ekawati
Objek penelitian mengambil 5 sampel perusahaan
property dan real estate yang terdaftar di BEI periode
2007 - 2012.
Current Ratio, Total Assets Turn Over, Debt to Equity
Ratio, Return on Equity dan Harga Saham
Analisis Regresi Berganda
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
TATO dan DER secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap harga saham. Sedangkan secara simultan
Current Ratio, Total Assets Turn Over, Debt to Equity
Ratio dan Return on Equity terbukti secara signifikan
berpengaruh terhadap harga saham.

