BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis
2.1.1.1 Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan merupakan proses dalam kegiatan keuangan suatu
perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan dan mengelola dana
perusahaan dan meminimalkan biaya-biaya perusahaan. Suatu perusahaan harus
menjalankan fungsi-fungsi keuangan dengan baik berdasarkan pencapaian tujuan
perusahaan, karena pelaksanan fungsi tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain.
Fungsi keuangan adalah kegiatan utama yang harus dilakukan oleh orang yang
bertanggung jawab dalam bidang tertentu dimana dapat menempatkan dana dan
menggunakan dana dengan baik
2.1.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan
Untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki, perusahaan harus
menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Fungsi-fungsi perusahaan tersebut
meliputi fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia dan fungsi
operasional. Kempat fungsi tersebut memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri dalam
perusahaan dan pelaksanaannya saling berkaitan.
Manajemen Keuangan (Financial Management), atau dalam literatur lain
disebut pembelanjaan adalah segala aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan
bagaimana tujuan perusahaan secara menyeluruh. Dengan kata lain manajemen
keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh
asset, mendanai dan mengelola asset untuk mencapai tujuan perusahaan.
Menurut Martono dan Harjito (2007:4) mengartikan bahwa:
“Manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan
dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset
sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”
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Menurut Van Horne dan Wachowicz (2012), bahwa:
“Financial management is concern the acquisition, finacing, 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.
Menurut Sutrisno (2003:3), bahwa:
“Manajemen keuangan adalah sebagai semua aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya
yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut
secara efisien.”
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah
usaha-usaha pengelolaan secara optimal dana-dana ynag akan digunakan untuk
membiayai segala aktivitas yang dilakukan perusahaan.
2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan
Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajemen
keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai, keputusan yang benar adalah
keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut, secara normative tujuan
keputusan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, dimana nilai
perusahaan itu sendiri merupakan harga yang tersedia dibayar oleh calon pembeli
apabila perusahaan tersebut dijual.
Menurut Van Horne dan Warchowicz (2005:4) tujuan dari manajemen keuangan
adalah:
“Untuk menilai apakah suatu keputusan keuangan dapat dikaitkan efisien atau
tidak ynag dilihat dari beberapa standar tertentu yaitu keberhasilan keputusan bisnis
harus dinilai dari pengaruhnya harga saham sehingga dapat memaksimalkan
kesejahteraan pemilik perusahaan yang ada pada saat ini.”

15

Sementara menurut pendapat Bringham dan Houstom (2001:6) yang dikutip
oleh Tarigan mengenai tujuan manajemen keuangan adalah sebagai berikut:
1. Laba yang maksimal
2. Risiko yang minimal
3. Melakukan pengawasan aliran dana, dimaksudkan agar penggunaan dan
pencarian dan adapat diketahui segera
4. Menjaga fleksibelitas perusahaan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan Manajemen keuangan dari suatu perusahaan
adalah memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dan pemegang saham yang
diukur dari harga saham yang didalamnya sudah mencerminkan laba yang maksimal,
dan risiko yang minimal serta melakukan pengawasan segala aliran dana guna
menjaga fleksibelitas perusahaan.
2.1.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan
Fungsi pokok dari Manajemen Keuangan mencakup keputusan investasi
(Investasi Decision), keputusan pembiayaan (Financial Decision), dan keputusan
kebijakan deviden (Deviden Policy).
Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2009:5) terdiri dari tiga
keputusan utama yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu:
1. Keputusan Investasi
Keputusa investasi adalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan
dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan ddapat mendatangkan
keuntungan dimasa mendatang. Bentuk, macam dan komposisi dari investasi
tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat keuntungan dimasa depan.
Keuntungan di masa depan ynag diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat
diperkirakan secara pasti.
2. Keputusan Pendanaan
Pada keputusan pendanaan ini seorang manajer keuntungan dituntut untuk
mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dan sumber-sumber dana
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yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan
investasi serta kegiatan usahanya.
3. Keputusan Dividen
Deviden adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibayarkan oleh
perusahaan kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini
merupakan bagian dari pengahsilan yang diharapkan oleh pemegang saham dan
melalui keputusan dividen ini ditunjukan untuk meningkatkan kemakmuran
para pemegang saham.

2.1.2

Pasar Modal

2.1.2.1 Pengertian Pasar Modal
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka
panjang yang bias diperjualbelikan, baik surat uang (obligasi), ekuiti (saham), reksa
dana, instrument derivative maupun instrument lainnya.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal pasal 1 ayat 13 mendefinisikan pasar modal sebagai berikut:
“Pasar Modal adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”
Menurut Ang (1997:175) :
“Pasar modal didefinisikan sebagai suatu situasi dimana penjual dan pembeli
dapat melakukan negosiasi terhadap pertukaran suatu komoditas atau kelompok
komoditas, dan komoditas yang diperjualbelikan di sini adalah modal.”
Menurut Sunariyah (2004:4) :
“Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu system keuangan yang
terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua
lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga
yang beredar.”
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Menurut Martono dan Agus (2007:359) :
“Pasar modal (capital market) adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka
panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan.”
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar
modal ialah suatu lembaga intuisi keuangan yang mempertemukan penjual dan pembeli
dana jangka panjang baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Dana yang
diperjualbelikan itu di pergunakan untuk jangka panjang dalam menunjang
pengembangan usaha.
2.1.2.2 Peran Pasar Modal
Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada
dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara lain. Hampir semua
negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan menciptakan fasilitas
bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan
penawaran modal. Terkecuali dalam negara dengan perekonomian sosialis ataupun
tertutup pasar modal bukanlah suatu keharusan.
Menurut Sunariyah (2011:7) besar peranan pasar modal pada suatu negara
dapat dilihat dari 5 (lima) segi berikut ini:
1.

Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual
menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan. Ditinjau
dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi
sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa melalui tatap
muka (pembeli dan penjual bertemu secara langsung).

2.

Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk hasil (return)
yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk
memenuhi keinginan para pemodal. Pasar modal menciptakan peluang bagi
perusahaan (emiten) untuk memuaskan keinginan para pemegang saham,
kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Pemuasan
yang diberikan kepada pemegang saham tercermin dalam harga sekuritas.
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3.

Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali
saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya
pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki
tersebut setiap saat.

4.

Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat berpenghasilan kecil
mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan
uang mereka. Selain menabung, uang dapat dimanfaatkan melalui pasar modal
dan beralih ke investasi yaitu dengan membeli sebagian kecil saham perusahaan
publik

5.

Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi
para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi
yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan
terhadap informasi bagi para pemodal secara lengkap, yang apabila hal tersebut
harus dicari sendiri akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Biaya informasi
tersebut diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
a. Biaya pencarian informasi tentang perusahaan (emiten). Termasuk
didalamnya adalah biaya eksplisit, seperti biaya iklan untuk mengumumkan
jual/beli saham. Disamping itu, harus diperhitungkan pula adanya biaya
implisit, seperti waktu mencari calon pembeli atau calon investor.
b. Biaya informasi termasuk mencari informasi tentang kelebihan atau
kelemahan surat berharga. Misalnya, dividen dari suatu saham perusahaan.
Dalam pasar modal yang efisien informasi itu semua dicerminkan dalam
harga saham.

2.1.2.3 Fungsi Pasar Modal
Pasar modal memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam perekonomian
suatu negara, fungsi pasar modal menurut Martalena dan Malinda (2011:3) yaitu:
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1.

Fungsi Saving
Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi amsyarakat yang ingin menghindari
penurunan mata uang karena inflasi.

2.

Fungsi Kekayaan
Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam
berbagai instrumen pasar modal yang tidak akan mengalami penyusutan nilai
sebagaimana yang terjadi pada investasi nyata, misalnya rumah atau perhiasan.

3.

Fungsi Likuiditas
Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga
memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah
dan tanah.

4.

Fungsi Pinjaman
Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan
membiayai kegiatannya.

2.1.2.4 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 (primary market)
Merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal
selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham
tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu
sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham pasar perdana ditentukan oleh
penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis
fundamental perusahaan yang bersangkutan. Harga saham pasar perdana tetap,
pihak yang berwenanh adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan
komisi dengan pemesanan yang dilakukan agen penjualan.
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Berdasarkan Surat Keputusan Mentri Keuangan No. 859/kmk/1987
pengertian perdana adalah:
“Pasar perdana (premier) adalh pasar dimana penawaran efek emiten
kepada pemodal selama masa tertentu sebelum efek ini dicatatkan di
bursa efek.”
2. Pasar Sekunder (secondary market)
Merupakan tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah
melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambatlambatnya 90 hari setelah izin 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 public
dilakukan melalui masa penawaran di pasar perdana dan telah
dicatatkan pada bursa efek.”
Dari pengertian diatas, 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.
3. Pasar Ketiga (third market)
Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa
(over the counter market). Bursa parallel merupakan suatu system perdagangan
efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder
yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek
dengan diawasi dan dibina oleh Badan Pasar Modal Lembaga Keuangan. Jadi,
pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan yang dinamakan floor
market (lantai bursa). Informasi yang diberikan dalam pasar inipun meliputi:
harga-harga saham, jumlah transaksi, dan keterangan lainnya mengenai surat
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berharga yang bersangkutan. Dalam system perdagangan ini pialang dapat
bertindak dalam kedudukan sebagai pedagangan efek maumpun sebagai
perantara pedangang.
4. Pasar Keempat (fourth market)
Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau dengan
kata lain pengalihan dari suatu pemegang saham ke pemegang saham lainnya
melalui perantara pedagang efek.

2.1.3

Investasi

2.1.3.1 Pengertian Investasi
Menurut Tandelilin (2010:2) menyebutkan bahwa pengertian investasi adalah
sebagai berikut :
"Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang
dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan
di masa mendatang."
Menurut Martalena dan Malinda (2011:11) menyebutkan bahwa pengertian
investasi adalah sebagai berikut :
“Bentuk penundaan komsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di
masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko
ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut”
Menurut Fahmi (2012:3) menyebutkan bahwa pengertian investasi adalah
sebagai berikut:
"Investasi adalah bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan
dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan
memberikan tambahan keuntungan. Umumnya investasi dibagi menjadi dua
yaitu investasi nyata seperti tanah, mesin atau pabrik dan investasi keuangan
seperti saham dan obligasi."
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Berdasarkan pengertian-pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan
bahwa investasi merupakan sumber dana yang dilakukan pada saat ini dan disimpan
untuk kemudian memperoleh suatu keuntungan di masa yang akan datang atas
investasi tersebut.
2.1.3.2 Jenis-jenis Investasi
Menurut Azis et al (2015:235) menyebutkan bahwa jenis-jenis investasi yaitu
sebagai berikut :
1. Investasi Kekayaan Riil (Real Property)
Investasi yang dilakukan terhadap aset yang bersifat nyata seperti tanah dan
bangunan yang secara permanen melekat pada tanah.
2. Investasi Kekayaan Pribadi yang Tampak (Tangible Personal Property)
Investasi yang dilakukan terhadap benda seperti emas, berlian, barang antik
atau benda-benda seni seperti lukisan dan lain-lain.
3. Investasi Keuangan (Financial Investment)
Investasi yang dilakukan terhadap surat berharga baik yang terdapat di pasar
uang (money market) seperti deposito, SBI, SBPU maupun surat berharga yang
terdapat di pasar modal (capital market) seperti saham, obligasi, dan berbagai
bentuk surat berharga pasar modal lainnya.
4. Investasi Komoditas (Commodity Investment)
Investasi yang dilakukan terhadap komoditas atau biasa disebut sebagai
perdagangan berjangka. Contoh investasi komoditas seperti investasi yang
dilakukan terhadap barang misalnya kopi, kelapa sawit dan lain-lain.
2.1.3.3 Tujuan Investasi
Menurut Tandelilin (2010:8) ada beberapa alasan mengapa seseorang
melakukan investasi, yaitu sebagai berikut :
1. Dalam meraih masa depan yang layak, seseorang akan berpikir, berusaha
dengan keras dan bertindak dengan bijaksana untuk dapat mempertahankan apa
yang dimilikinya sekarang dan meningkatkan pendapatan di masa mendatang.
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2. Mengurangi tekanan inflasi. Bagi sebagian orang dan perusahaan, investasi
adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari diri dari risiko
yang mampu menurunkan nilai kekayaan yang diakibatkan dari pengaruh
inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Di beberapa negara, terdapat kebijakan
yang dapat mendorong pertumbuhan investasi di masyarakat melalui
pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi
pada bidang-bidang tertentu.
Menurut Fahmi (2012:3) menyebutkan bahwa tujuan investasi yaitu sebagai
berikut :
1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.
2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit
actual).
3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.
4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.1.3.4 Risiko Investasi
Dalam melakukan investasi, seorang investor akan dihadapkan dalam seuatu
Risiko yang dinamakan Risiko investasi, dengan begitu investor harus dapat
mempertimbangkan Risiko yang akan diterima.
Pengertian Risiko dari suatu investasi menurut Tandelilin (2010 : 115) adalah:
“Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual dengan return
yang diharapkan. Semakin terlihat besar kemungkinan perbedaannya berarti
semakin bersar Risiko tersebut.”
Sedangkan menurut Gitman (2006 : 226)
“Risk is the change of financial loss or more formally, the variability of return
associated with a given .”
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Artinya bahwa Risiko adalah perbedaan antara keuangan atau bentuk lainnya yang
diterima sebagai akibat dari perubahan tingkat pengembalian yang diberikan dari
suatu .
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Risiko adalah kemungkinan
kegagalan yang dimiliki dari investasi yang ditanggung oleh investor dalam
memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan. Jenis-jenis Risiko menurut Halim
(2005: 51-52) sebagai berikut :
1. Risiko Sistematis (systematic risk)
Merupakan Risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi,
karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat
mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko sistematis digolongkan
antara lain :
a. Risiko Tingkat Bunga
Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di
pasar.
b. Risiko Pasar (market risk)
Risiko yang timbul akibat perekonomian negara berubah-ubah, yang
dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain.
c. Risiko daya beli (purchasing power risk)
Risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi.
Perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang
diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi, sehingga
nilai rill pendapatan menjadi kecil.
d. Risiko mata uang (currency risk)
Risiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar.
e. Risiko sistematis dibagi kedalam faktor-faktor non fundamental
ekonomi dan dan faktor-faktor fundamental ekonomi (makro
ekonomi). Faktor-faktor non fundamental ekonomi adalahfaktor-
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faktor yang seca tidak langsung mempengaruhi perekonomian.
Sedangkan faktor-faktor fundamental ekonomi ( makro ekonomi)
adalah

faktor-faktor

yang

secara

langsung

mempengaruhi

perekonomian secara makro.
2. Risiko tidak Sistematis (unsistematyc risk)
Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan
cara diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau
satu industri tertentu. Yang tergolong dalam risiko tidak sistematis adalah :
a. Risiko Bisnis (business risk)
Risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten.
b. Risiko Likuiditas (liquidity risk)
Risiko ini berkaitan dengan saham yang bersangkutan untuk dapat
segera diperjual belikan tanpa mengalami kerugian yang berarti.
2.1.4

Saham

2.1.4.1 Pengertian Saham
Menurut Fahmi (2012:81) menyebutkan bahwa saham adalah sebagai berikut:
"Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama
perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada
setiap pemegangnya."
Menurut Sutrisno (2012:353) menyebutkan bahwa saham adalah sebagai
berikut:
“Saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas
atau emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari perusahaan
tersebut.”
Menurut Widoatmodjo (2012:55) menyebutkan bahwa saham adalah sebagai
berikut :
“Tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu
perusahaan. Selembar saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa
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pemilik kertas tersebut adalah pemilik (berapapun porsinya) dari suatu
perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut, sesuai porsi
kepemilikannya yang tertera pada saham”.
Berdasarkan pengertian-pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan
bahwa saham merupakan tanda bukti kepemilikan seseorang atau badan perusahaan
yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada pihak
pemegang atas suatu saham yang ditanamkan.
2.1.4.2 Jenis-jenis Saham
Menurut Fahmi (2011:68) menyebutkan bahwa jenis-jenis saham adalah
sebagai berikut :
1. Saham Biasa
Saham biasa (Common Stock) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu
perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dollar, yen, dan
sebagainnya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti Rapat Umum
Pemegang Saham (RUSP) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan
saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya diakhir tahun akan memperoleh
keuntungan dalam bentuk dividen.
2. Saham Preferen
Saham istimewa (preferen stock) adalah surat berharga yang dijual oleh suatu
perusahaan yang menjelaskan nilai nominalnya (rupiah, dollar, yen, dan
sebagainnya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam
bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal (3 bulan).
Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2011:6) menyebutkan bahwa dapat
dilihat dari kinerja perdagangan maka saham dikategorikan sebagai berikut:
a. Blue-chip stocks
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Saham biasa dari suatu emiten yang memiliki reputasi tinggi, sebagai
leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten
dalam membayar dividen.
b. Income stocks
Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan dalam membayar
dividen yang lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun
sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan
yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen secara tunai.
Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi
pertumbuhan harga saham.
c. Growth stocks (well-known)
Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang
tinggi dan sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi
tinggi. Selain itu terdapat juga growth stock (lesser-known), yaitu saham
dari emiten yang tidak menjadi leader dalam industri namun memiliki ciriciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah yang kurang
popular di kalangan emiten.
d. Speculative stocks
Saham suatu perusahaan yang tidak bisa memperoleh penghasilan secara
konsisten dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan untuk
memberikan penghasilan yang tinggi di masa mendatang meskipun belum
pasti.
e. Counter cyclical stocks
Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi
bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi,
dimana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai
dampak dari emiten yang memberikan penghasilan tinggi pada masa resesi.
Emiten seperti ini biasanya bergerak dalam produk yang sangat dan selalu
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dibutuhkan masyarakat seperti rokok dan barang-barang kebutuhan seharihari (consumer goods).

2.1.5

Return Saham
Ada banyak pilihan belajar investasi dan variasi investasi yang dapat digunakan

dalam berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang.
Salah satu investasi yang diminati oleh investor adalah investasi pada saham.
Menurut Hanafi (2012:192) adalah
“Saham merupakan bukti kepemilikan. Seseorang yang mempunyai
saham suatu perusahaan berarti dia memiliki perusahaan tersebut”.
Adapun pengertian saham menurut Tatang Ary Gumanti (2011:53) adalah
“Apabila investasi diartikan sebagai pemilikan (pembelian) suatu aset,
maka tingkat pengembalian investasi diartikan sebagai Rate of Return”.
Untuk mengetahui Rate of Return yang perlu diperhatikan adalah nilai awal
investasi modal dan proceeds atau pendapatan dari investasi bersih dari nilai investasi.
Menurut Tatang Ary Gumanti (2011:53) penerimaan tunai dalam return
saham dapat berupa hasil penjualan atas investasi, sedangkan keuntungan
modal (capital gain) adalah keuntungan yang diperoleh karena suatu investasi
yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli.
Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa return saham adalah
tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang saham atau orang yang mempunyai
saham suatu perusahaan dan merupakan tingkat pengembalian dalam sebuah investasi.
Secara sistematis, ada beberapa rumus yang digunakan dalam menghitung
return saham adalah sebagai berikut :
1. Rumus return saham menurut Jogiyanto (2009:201)
Return Saham =

(𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 ) + 𝐷𝑡
𝑃𝑡−1

2. Rumus return saham menurut Brigham dan Houston (2006:410)
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Return Saham =

(𝑃𝑡 − 𝑃0 )
𝑃0

Karena pada laporan keuangan telah diketahui harga penutupan pada
perusahaan setiap tahunnya dan karena tidak semua perusahaan membagikan dividend
secara periodik sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan rumus return saham
yang diambil dari Brigham dan Houston (2006:410) untuk memudahkan peneliti
dalam menghitung return saham tersebut.
2.1.6

Price to Book Value (PBV)

2.1.6.1 Pengertian Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value (PBV) adalah perhitungan atau perbandingan antara
market value dengan book value suatu saham. Dengan rasio PBV investor dapat
mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book
valuenya. Menurut Tryfino (2009:11) Rasio PBV memberikan gambaran potensi
pergerakan harga suatu saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung
rasio PBV memberikan pengaruh terhadap harga saham. Price to Book Value (PBV)
juga merupakan rasio yang menunjukkan apakah harga pasar saham diperdagangkan
di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut atau biasa disebut apakah harga saham
tersebut overvalued atau undervalued.
Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2001:141) dapat didefinisikan:
“Price to Book Value (PBV) merupakan rasio yang menggambarkan seberapa
besar pasar menghargai nilai buku saham dari suatu perusahaan.”
Menurut Ang (1997: 184)
“Price to Book Value (PBV) merupakan salah satu rasio pasar yang digunakan
untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya.”
Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya prospek perusahaan tersebut.
PBV yang tinggi akan menunjukkan semakin tinggi penilaian investor terhadap
perusahaan tersebut dan hal ini akan berpengaruh pada semakin meningkatkan harga
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saham perusahaan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan (return) perusahaan
yang bersangkutan. (Sunariyah dan Rahyuda, 2012)
2.1.6.2 Mengukur Price to Book Value (PBV)
Menurut Gitman (2012:74) secara sistematis Price to Book Value (PBV) dapat
dirumuskan sebagai berikut:
𝑃𝐵𝑉 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

Menurut Gitman (2012:73) untuk dapat mencari Book Value per Share bias dicari
dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
𝐵𝑉 =

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

Price to Book Value (PBV) ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu
menciptakan nilai perushaan relative terhadap jumlah modal diinvestasikan, sehingga
semalin tinggi rasio Price to Book Value (PBV) yang menunjukan semakin berhasil
perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.
2.1.7

Earning Per Share (EPS)

2.1.7.1 Pengertian Earning Per Share (EPS)
EPS merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (return)
yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar saham (Darmaji, 2001:139).
Menurut Simamora (2000:530), yaitu:
“EPS adalah laba bersih per Lembar saham biasa yang beredar selama periode
tertentu.”
Sedangkan menurut Fabozzi (2004) adalah:
“EPS merupakan alat analisis yang menggunakan konsep laba
konvensional. EPS adalah salah satu dari dua alat analisis yang sering
digunakan mengevaluasi saham biasa disamping PER dalam lingkaran
keuangan.”
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Berdasarkan pendapat diatas, pengertian EPS yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah ratio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan (return) yang diperoleh
investor atau pemegang saham per lembar saham yang beredar selama suatu periode.
Variabel EPS merupakan proksi bagi laba per saham perusahaan yang
diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai bagian keuntungan
yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan memiliki suatu saham.
Seorang investor membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan
harapan akan memperoleh deviden atau capital gain. Laba biasanya menjadi dasar
penentuan pembayaran deviden dan kenaikan nilai saham di masa mendatang
(Prastowo, 2002:93). Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan
angka EPS yang dilaporkan perusahaan.
EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap
lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya.
Laba per lembar saham diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa
dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. EPS merupakan hasil atau
pendapatan yang akan diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang
dimilikinya atas keikutsertaannya dalam perusahaan. Laba per lembar saham biasanya
merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh para investor yang umumnya
terhadap korelasi yang kuat antara pertumbuhan laba dan pertumbuhan harga saham.
Jumlah pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham adalah pendapatan
bersih setelah dikurangi pajak pendapatan. Pendapatan bersih ini setelah dikurangi
dengan deviden dan hak-hak lainnya untuk pemegang saham biasa. Dengan cara
membagi jumlah pendapatan yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan
jumlah lembar saham biasa yang beredar maka akan diketahui jumlah lembar
pendapatan untuk setiap lembar saham tersebut, Husnan (2001:317) mengatakan
bahwa jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga
saham akan meningkat. Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka return
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saham yang akan diperoleh investor juga akan semakin tinggi. Jika nilai EPS naik maka
harga saham mengalami kenaikan, return sahamnya juga mengalami kenaikan.
2.1.7.2 Mengukur Earning Per Share (EPS)
Menurut Gitman (2012), secara sistematis Earning Per Share (EPS) dapat
dirumuskan sebagai berikut:
𝐸𝑃𝑆 =

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠

Sebagai beriku (Darmaji dan Fakhrudin, 2006:92):
𝐸𝑃𝑆 =

2.1.8

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

Inflasi

2.1.8.1 Pengertian Inflasi
Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara
umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat
dikatakan sebagai inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan
kenaikan harga) pada barang lainnya. (www.bi.go.id)
Menurut Ary Gumati (2011:163) Inflasi dapat didefinisikan sebagai salah satu
proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi
(presentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya,
dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi rendah,
yaitu di bawah angka 10% dalam setahun. Tingkat inflasi yang moderat atau sedang
mencapai diantara 10-30 % setahun. Inflasi yang berat dapat mencapai 30%-100%
dalam setahun, dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan
harga berada diatas 100% setahun.
Menurut Prasetyo (2012:195) beberapa unsur dalam pengertian inflasi perlu
diketahui bahwa:
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1. Inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum
barang-barang dan jasa secara terus menerus.
2. Kenaikan harga-harga ini tidak berarti harus naik dengan presentase yang
sama, yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara
terus menerus selama periode tertentu (satu bulan atau satu tahun).
3. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya sekali saja dan bersifat sementara
atau secara temporer (sekalipun dalam presentase yang besar) tetapi, tidak
berdampak meluas bukanlah merupakan inflasi.
Menurut Murni (2013:202) menyebutkan bahwa inflasi adalah sebagai berikut:
“Suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan
berlangsung secara terus menerus.”
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpukan bahwa inflasi merupakan
kecendrungan naiknya harga barang dan jasa secara terus menerus yang nantinya akan
berdampak pada permintaan saham dan harga saham. Menurut Tandelilin (2012:343)
Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu
panas (overheated). Artinya kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang
melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cendrung mengalami
kenaikan. Inflasi dapat meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika
peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari permintaan harga yang dapat dinikmati
oleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun maka perlahan-lahan
kinerja perusahaan juga ikut menurun. Akibatnya minat investor turun maka harga
saham juga berimbas akan turun juga dan ini mempengaruhi return yang akan
didapatkan oleh investor.
Inflasi merupakan salah satu variabel makro yang memiliki dampak besar
terhadap kegiatan perekonomian. Menurut Prasetyo (2012:198) ada beberapa
penyebab inflasi adalah sebagai berikut:
a. Daya tarik permintaan (demand pull inflation)
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Demand pull inflation, atau sering disebut sebagai (demand-side inflation)
atau goncangan permintaan (demand shock inflation), yaitu inflasi yang
disebabkan karena adanya daya tarik dari permintaan masyarakat akan
berbagai barang yang terlalu kuat. Inflasi jenis ini biasa dikenal juga
sebagai philips curve inflation, yaitu merupakan inflasi yang dipicu oleh
interaksi permintaan dan penawaran akan barang dan jasa domestik dalam
jangka panjang yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Daya dorong penawaran (cost push inflation)
Cost push inflation, atau (supply-side inflation) atau sering disebut juga
sebagai goncangan penawaran (supply shock inflation), yaitu inflasi yang
disebabkan karena adanya goncangan atau dorongan kenaikan biaya
faktor-faktor produksi secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu.
c. Inflasi campuran (mixed inflation)
Inflasi campuran yang dimaksud dalam hal ini adalah jenis inflasi yang
terjadi karena disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan
penawaran. Inflasi ini sering terjadi karena ketika para pelaku permintaan
dan penawaran tidak seimbang, yaitu jika permintaan akan barang
bertambah banyak, menyebabkan faktor-faktor produksi dan penyediaan
barang menjadi berkurang, padahal substitusi barang tersebut lemah,
akibatnya harga faktor produksi naik, yang selanjutnya harga barang juga
ikut naik. Inflasi jenis ini akan semakin parah dan sulit untuk diatasi, jika
kenaikan dari sisi supply lebih tinggi sama dengan kenaikan dari sisi
demand.
d. Ekspektasi inflasi (expected inflation)
Inflasi jenis ini disebabkan adanya perilaku masyarakat secara umum yang
bersifat adaptif atau forward looking, karena masyarakat melihat harapan
di masa datang akan semakin lebih baik dari masa sebelumnya. Harapan
masyarakat di masa datang yang lebih baik ini dapat menyebabkan demand
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pull inflation maupun cost push inflation tergantung dari harapan
masyarakat yang mana yang lebih baik dan bagaimana kondisi persediaan
barang dan faktor produksi di saat itu dan di masa datang.

2.1.8.2 Mengukur Inflasi
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks
Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang
menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang dibeli konsumen dalam suatu periode
tertentu.
Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat inflasi, yaitu :
It = (IHKt - IHKt-1)
IHKt-1
Keterangan :
It

= Tingkat inflasi periode t

IHKt = Indeks Harga Konsumen periode t
IHKt-1 = Indeks Harga Konsumen periode t-1

2.1.9

Suku Bunga Bank Indonesia

2.1.9.1 Pengertian BI Rate
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance
kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada
publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan
Gubernur bulanan yang diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank
Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk
mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
Sedangkan menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul
“Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Monetrer dan Perbankan” menyebutkan
bahwa:
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“BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh
Bank Indonesia secara periodic untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai
sinyal (stance) kebijakan moneter.” (Siamat, 2005:139).
Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam
perekonomian. Hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Suku
bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut
(biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun) (Mishkin, 2008:4).
Rimsky K. Judisseno (2005:80-81) memberikan pengertian suku bunga sebagai
berikut:
“Suku bunga adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang
memberikan kelebihan uangnya atau surplus spending unit untuk digunakan
sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang
tersebut untuk menutupi kekurangannya atau deficit spending units.”
Tandelilin (2010:213) menyebutkan bahwa tingkat suku bunga merupakan
salah satu faktor ekonomi makro yang secara empiris telah terbukti mempunyai
pengaruh terhadap perkembangan investasi di beberapa negara. Suku bunga ditentukan
oleh kekuatan permintaan dan penawaran dana di pasar uang. Tingkat bunga yang
rendah dapat menurunkan biaya modal bagi kalangan bisnis, yang kemudian
mendorong investasi perusahaan dan akan merangsang belanja konsumen serta pasar
perumahan Brigham dan Houston (2010).
Menurut Sadono Sukirno (2006:103), suku bunga adalah persentase
pendapatan yang diterima oleh kreditur dari pihak debitur selama interval waktu
tertentu. Perubahan tingkat suku bunga selanjutnya akan mempengaruhi keinginan
untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga, dimana harga dapat naik
atau turun tergantung pada tingkat bunga (bila tingkat bunga naik maka surat berharga
turun dan sebaliknya), sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga akan
menderita capital loss atau capital gain. Tingkat suku bunga sangat berpengaruh bagi
pemegang saham yang akan menerbitkan sekuritas, ekuitas, atau hutangnya. Banyak
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yang menentukan naik turunnya suku bunga. Bisa dari pendapatan nasional, jumlah
uang beredar, atau dari inflasi
Dari pengertian tersebut terlihat jelas baha BI Rate berfungsi sebagai sinyal dari
kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa
respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak
berubahnya BI Rate tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai harga saham telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa
peneliti terdahulu dengan menggunakan alat ukur yang berbeda-beda. Berikut adalah
beberapa penelitian terdahulu yaitu :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No
1

Peneliti dan Judul

Variabel

Persamaan

Penelitian

Penelitian

dan Perbedaan

“Pengaruh Return On Equity

Dependen :

Persamaan :

Hasil

(ROE), Price Earning Ratio

Return saham

menggunakan

membuktikan bahwa

(PER), Total Asset Turn

Independen :

variabel

ROE

Over (TATO) dan Price To

ROE, PER,

dependen

pengaruh yang positif

Book Value (PBV) Terhadap

TATO dan

return saham

dan

Return Saham (Studi Kasus

PBV

dan variabel

terhadap return saham,

independen

PER

PBV

pengaruh yang negatif

Minuman Yang Terdaftar Di

Perbedaan :

dan

BEI Periode 2008-2014)”

Periode data

terhadap return saham,

Neni Awika Andansari,

dan objek

TATO

Kharis Raharjo, Rita Andini

penelitian.

mempunyai pengaruh

Pada Perusahaan Manufaktur
Sektor Makanan Dan
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2.3 Kerangka Berpikir
Pasar modal merupakan sarana pertemuan antara penjual dan pembeli efek di bursa
efek dengan misi yaitu mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam
kepemilikan saham-saham perusahaan, pemerataan pendapatan masyarakat dengan
pengarahan dan penghimpunan dana untuk digunakan seacara produktif. Menurut
Sutrisno (2012:301) pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham
dan obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi bisnis
yang baik dan kredibel, sehingga efek-efek yang dikeluarkan akan laku
diperjualbelikan di bursa. Dengan adanya surat berharga yang mudah diperjualbelikan,
maka bagi investor, merupakan alternative instrumen investasi. Investasi di pasar
modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan mudah memindahkan dananya
dari suatu perusahaan ke perusahaan lain atau dari satu industri ke industri lainnya.
Oleh karena itu, pasar modal sebagai salah satu alternatif instrumen penempatan dana
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nilai
inflasi

bagi investor selain perbankan atau investasi langsung lainnya. Menurut Tandelin
(2010:2) adalah:
“Komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan
pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.”
Dalam melakukan investasi di pasar modal, investor membutuhkan informasi
mengenai kondisi perusahaan tersebut apakah sedang dalam kondisi yang baik atau
sebaliknya. Jika perusahaan dalam kondisi yang baik, maka kemungkinan investor
tersebut akan memilih perusahaan untuk berinvestasi. Salah satu informasi yang dapat
digunakan investor untuk menilai suatu perusahaan adalah dengan melihat historis
harga saham perusahaan tersebut. Semakin baik historis harga saham suatu perusahaan,
maka itu bisa menjadi sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan sedang dalam
keadaan baik.
Dalam melakukan kegiatan investasi, seorang investor tidak dapat dipisahkan
dari kemungkinan risiko suatu investasi. Menurut Tandelilin (2010:10) risiko
merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual dengan return yang
diharapkan. Semakin terlihat besar kemungkinan perbedaannya antara return actual
dengan return yang diharapkan, berarti semakin bersar risiko tersebut. Menurut Halim
(2005: 51-52), risiko dibagi menjadi dua kategori yaitu risiko sistematis dan risiko non
sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan
diversifikasi dimana risiko tersebut digolongkan menjadi empat, yaitu risiko tingkat
bunga dimana risiko ini berlaku diberbagai tingkat pasar, risiko pasar yaitu risiko yang
timbul karena perekonomian negara yang berubah-ubah dan yang terakhir merupakan
risiko daya beli yaitu risiko yang terjadi dikarenakan perubahan tingkat inflasi. Berbeda
dengan risiko sistematis, risiko non-sistematis merupakan risiko yang dapat
dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Golongan yang ada pada risiko nonsistematis adalah risiko bisnis dimana risiko tersebut timbul karena menurunnya
profitabilitas, dan yang terakhir merupakan risiko likuiditas dimana risiko ini ber kaitan
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dengan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjual belikan tanpa
mengalami kerugian yang berarti.
Risiko sistematis adalah risiko yang melekat pada suatu sekuritas yang timbul
karena faktor makro atau kejadian diluar perusahaan dan tidak bisa diversifikasi.
Contohnya yaitu inflasi, resesi, kurs, tingkat suku bunga dan lain-lain.
Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor internal
perusahaan, salah satunya dengan melihat kinerja perusahaan yang diwakili oleh
analisis rasio keuangan, karena analisis rasio merupakan alat untuk mengukur kinerja
keuangan perusahaan yang paling lengkap. Dengan melakukan analisis terhadap
laporan keuangan perusahaan, investor dapat memperhitungkan berapa keuntungan
yang akan ia dapatkan ketika menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Harapan
investor ketika menanamkan modalnya di perusahaan ialah mendapatkan tingkat
pengembalian (return) yang tinggi dari modal yang ia tanamkan. Perusahaan yang
mampu memberikan return yang besar kepada para investornya adalah perusahaan
yang memiliki kinerja yang baik. Maka investor akan melakukan analisis rasio
terhadap laporan keuangan perusahaan agar dapat memprediksi kemampuan
perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi harga saham diantaranya adalah BI Rate.
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan rasio Price to
Book Value (PBV), dan Earning Per Share (EPS) kedua rasio ini merupakan alat ukur
kinerja keuangan perusahaan yang dinilai berkaitan secara signifikan dengan return
saham. Menurut Tryfino (2009:11):
“Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga suatu
saham sehingga dari gambaran tersebut, secara tidak langsung rasio
PBV juga memberikan pengaruh terhadap harga saham.”
Price to Book Value (PBV) sebagai ukuran penting dalam melakukan analisis
fundamental untuk mengetahui sebarapa agresif pasar menilai suatu saham perusahaan.
PBV digunakan karena memberikan gambaran seberapa kali investor mengapresiasi
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sebuah saham berdasarkan nilai buku per lembar sahamnya. Ada beberapa keunggulan
PBV, yaitu nilai buku merupakan ukuran yang stabil dan sederhana yang dapat
dibandingkan dengan harga pasar. Keunggulan kedua PBV adalah dapat dibandingkan
antar perusahaan sejenis untuk menunjukkan tanda mahal/ murahnya suatu saham dan
perusahaan dengan laba negatif, yang tidak dapat dihitung dengan PER, dapat
dievaluasi dengan PBV.
Menurut Tjiptono dan Hendy (2001:141) Price To Book Value merupakan
rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu
perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek suatu
perusahaan, sehingga mengakibatkan harga saham dari perusahaan tersebut akan
meningkat pula dan semakin rendah PBV akan berdampak pada rendahnya
kepercayaan pasar akan prospek perusahaan yang berakibat pada turunnya permintaan
saham dan selanjutnya berimbas pula dengan menurunnya harga saham dari
perusahaan tersebut, sehingga return yang diterima menurun. Dengan demikian, PBV
dan return saham berbanding positif. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa
semakin tinggi rasio PBV, semakin tinggi pula return yang diterima oleh investor.
Selain PBV, penelitian ini menggunakan rasio pasar yang merupakan indikator
untuk mengukur mahal murahnya suatu saham, digunakan untuk membantu investor
dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan dividen yang besar sebelum
melakukan penanaman modal berupa saham. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio
yang menghubungkan harga saham dengan laba, nilai buku per saham, dan dividen.
Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja
perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang (Moeljadi, 2006:75).
Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat (investor) atau para
pemegang saham menghargai perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham
perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham
(Sutrisno, 2003:256).
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Selain PBV, rasio pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio
Earning Per Share yang merupakan bentuk pemberian keuntungan yang diberikan
kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Earning Per
Share merupakan alat analisis yang menggunakan konsep laba konvensional. Earning
Per Share adalah salah satu dari dua alat analisis yang sering digunakan mengevaluasi
saham biasa disamping Price Earning Ratio dalam lingkaran keuangan. Menurut
Darmaji (2001:139) :
“Rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (return) yang
diperoleh investor atau pemegang saham per lembar.”
Variabel Earning Per Share merupakan proxy bagi laba per saham perusahaan
yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai bagian
keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu periode keuntungan yang dapat
diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan memiliki suatu saham. Seorang investor
membeli dan mempertahankan saham suatu perusahaan dengan harapan akan
memperoleh deviden atau capital gain. Husnan (2001:317) mengatakan bahwa :
“Jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, maka harga
saham akan meningkat. Dengan meningkatnya harga saham perusahaan, maka
return saham yang akan diperoleh investor juga akan semakin tinggi. Jika nilai
Earning Per Share naik maka harga saham mengalami kenaikan, return
sahamnya juga mengalami kenaikan.”
Menurut Alwi (2003:77) Earning Per Share merupakan:
“Menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham.
Semakin besar nilai Earning Per Share, semakin besar keuntungan/ return yang
diterima pemegang saham.”
Earning Per Share (EPS) yang meningkat menandakan bahwa perusahaan
tersebut berhasil meningkatkan taraf kemakmuran investor. Hal ini mendorong
investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada saham perusahaan
tersebut. Peningkatan jumlah permintaan terhadap harga saham mendorong harga
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saham naik. Dengan demikian jika EPS meningkat maka pasar akan merespon dengan
positif dengan diikuti kenaikan harga saham.
Selain faktor internal yang bisa dilakukan oleh seorang investor untuk menilai
return saham, faktor makroekonomi juga berpengaruh terhadap perubahan harga
saham. Dalam buku “Teori Makroekonomi” dijelaskan definisi makroekonomi yaitu
studi tentang perekonomian secara menyeluruh, termasuk perubahan pendapatan,
perubahan harga, dan tingkat pengangguran. Dalam ekonomi makro dijelaskan pula
tentang peristiwa ekonomi dan memikirkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja
ekonomi (Mankiw, 2006:13). Makroekonomi merupakan analisis ilmu ekonomi yang
menjelaskan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan ekonomi baik keseluruhan
konsumen maupun keseluruhan produsen dalam perekonomian (Soekirno, 2006:29).
Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah
tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk
menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti
pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan
neraca yang berkesinambungan.
M. Samsul dan Ardian Agung (2008) berpendapat bahwa kondisi
makroekonomi suatu negara menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan di
Negara tersebut. Faktor makroekonomi yang secara langsung mempengaruhi kinerja
saham dan kinerja perusahaan antara lain inflasi dan suku bunga.
Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang-barang secara umum
yang terjadi terus menerus. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kenaikan biaya
produksi pada suatu perusahaan. Biaya produksi yang tinggi tentu saja akan membuat
harga jual barang naik, sehingga akan menurunkan jumlah penjualan yang akan
berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dengan turunya Return
Saham perusahaan tersebut.
Kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi tersebut akan meningkatkan harga
barang dan jasa, sehingga konsumsi akan menurun. Selain itu kenaikan harga faktor
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produksi juga akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Sehingga pengaruh dari
kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi tersebut akan menurunkan harga saham
yang dampaknya akan menurunkan return saham.
BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia, merupakan tingkat suku bunga untuk
satu tahun yang ditetapkan oleh BI sebagai patokan bagi suku bunga pinjaman maupun
simpanan bagi bank dan atau lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia.
Simpelnya jika BI Rate naik, maka bunga pinjaman maupun simpanan di bank dan
lembaga keuangan lainnya juga bisa naik.
Tingkat suku bunga yang tidak terkendali dapat mengakibatkan turunnya return
saham, karena kenaikan tingkat suku bunda akan berdampak negatif pada harga saham
(Jones, 2004). Kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan investor lebih memilih
menanamkan dananya di pasar uang daripada di pasar modal karena lebih memberikan
tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan akhirnya harga saham pun akan menjadi
turun. Ketika BI Rate naik, investor saham akan mensyaratkan keuntungan yang lebih
tinggi pula pada investasi saham. Artinya, mereka hanya bersedia membeli saham pada
harga lebih rendah dibandingkan sebelum ada kenaikan BI Rate. Akibatnya, secara
teoritis, pasca kenaikan suku bunga, harga saham cenderung menurun.
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2.4 Bagan Kerangka Penelitian
Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran
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2.5 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis membuat
hipotesis sebagai berikut:
H1

:

Price to Book Value (PBV) berpengaruh secara signifikan terhadap return

saham perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2011-2016.
H2

: Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara signifikan terhadap

return saham

perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2011-2016.
H3

:

Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap return saham perusahaan

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20112016.
H4

:

BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap return saham perusahaan

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 20112016.
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