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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Bab II dalam penelitian ini membahas mengenai teori-teori 

yang digunakan antara lain teori tentang laba bersih yang 

berkenaan dengan rasio Profitabilitas menggunakan Return on 

Equity, dan Earning per Share, dilanjutkan dengan teori harga 

saham di pasar modal sehingga dapat menjadi dasar kerangka 

pemikiran dan membuat hipotesis bagi penulis. Beberapa 

indikator profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya ialah Return On Equity dan Earning Per Share 

(Lukman Syamsuddin 2009:61-69). 

2.1.1 Pengertian Return On Equity 

 Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur 

laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri dalam 

memperoleh laba.  

 Pengertian Return on Equity (ROE) menurut Brigham, 

Eugene F.& Houston, Joel F (2010:149) adalah: 

“Rasio akuntansi “bottom line” adalah pengembalian atas 

ekuitas biasa (return on common equity-ROE). Pemegang 

saham berharap mendapatkan pengembalian atas uang 

mereka, dan rasio ini menunjukkan besarnya 

pengembalian tersebut dilihat dari kacamata akuntansi. 

ROE merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa 
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mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang 

saham biasa”. 

 

Rumus menghitung Return on Equity (ROE) menurut 

Brigham, Eugene F & Houston, Joel F (2010:149): 

ROE = Laba Bersih / Ekuitas Biasa 

 Menurut Lukman Syamsudin (2002:66) mendefinisikan 

bahwa return on equity adalah  

“Rasio untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

pengembalian dana yang telah diinvestasikan dalam suatu 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROE suatu 

perusahaan maka semakin baik tingkat pengembalian dari 

dana yang telah diinvestasikan” 

 

 Menurut Brigham and Houston (2012;150) menyatakan 

bahwa ada rasio yang paling penting adalah rasio pengembalian 

atas modal atau Return On Equity,  

“Merupakan laba bersih bagi pemegang saham dibagi 

dengan total ekuitas pemegang saham. Setiap investor 

berharap mendapatkan return yang tinggi atas modal yang 

mereka investasikan, dan ROE menunjukan tingkat yang 

diperoleh, jika ROE tinggi maka harga saham juga 

cenderung akan tinggi. Namun jika ROE yang tinggi 

diperoleh melalui penggunaan utang dalam jumlah yang 

sangat besar, maka harga saham cenderung akan menurun.” 

 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan jika ROE 

rendah maka keuntungan yang diperoleh semakin rendah 

sehingga harga saham turun. Begitu sebaliknya, semakin tinggi 

tingkat ROE maka keuntungan yang diperoleh bagi pemegang 
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saham tinggi dan saham perusahaan tersebut akan diminati oleh 

investor sehingga harga saham akan naik. 

2.1.2 Pengertian Earning Per Share 

Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Tandelilin 

(2001:241) mendefinisikan “Earning Per Share (EPS) sebagai 

perbandingan antara jumlah laba (dalam hal ini laba bersih yang 

siap dibagikan bagi pemegang saham) dengan jumlah saham yang 

beredar”.  

EPS = Laba Bersih / Jumlah Saham yang beredar 

 Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menyebabkan semakin 

besar laba dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang 

diterima pemegang saham. Hal ini akan menarik perhatian 

investor sehingga banyak investor membeli saham perusahaan 

tersebut yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga 

saham. 

 Menurut Tryfino, (2009: 11-12) menyatakan bahwa: 

Earnings per Share (EPS) adalah rasio yang digunakan 

untuk menghitung laba atau keuntungan bersih yang 

diperoleh dari selembar saham. Semakin besar EPS dapat 

disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif atau 

baik sehingga pada akhirnya rasio ini dapat juga digunakan 

untuk memprediksi pergerakan harga suatu saham. Dengan 

kata lain, besarnya rasio EPS mampu memberikan 

pengaruh terhadap harga saham. 

 

 Harga saham yang berpengaruh positif pada penelitian ini 

hanya dibatasi dengan membicarakan saham biasa. Apabila 
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perusahaan menerbitkan saham biasa dan saham preferen, maka 

net income bagi pemegang saham biasa diperoleh dengan 

mengurangi net income dengan dividen dan hak-hak lainnya bagi 

pemegang saham preferen. Hasil yang diperoleh merupakan 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa.  

 Menurut Gitman (2006:13), mendefinisikan Earning Per 

Share (EPS) sebagai berikut : 

The amount earned during on behalf of each oustanding 

share of common stock, calculated by dividing the period’s 

total earnings available for the firm’s common stockholder 

by the number of shares common stock outstanding. 

 Artinya jumlah yang diperoleh dari saham biasa yang 

beredar, dihitung dengan membagi penghasilan total periode yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa perusahaan dengan jumlah 

saham yang beredar. 

 

2.1.3 Pengertian Saham 

 Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang 

paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan 

yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyetaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal 

tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam 

rapat umum pemegang saham (RUPS). 
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 Menurut Sapto (2006:31) saham adalah 

Surat berharga yang merupakan instrumen bukti 

kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi 

dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah 

umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal 

dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. 

 

 Sedangkan Menurut Husnan Suad (2008:29) pengertian 

saham adalah sebagai berikut 

Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak 

pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi 

yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi 

yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan 

haknya. 

 

 Kemudian menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:5) 

Saham (stock) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

 

 Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat 

disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan 

suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama 

perusahaan, dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang 

dijelaskan kepada setiap pemegangnya. 
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2.1.4 Jenis-Jenis Saham 

 Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan 

dikenal luas di masyarakat. Menurut Darmadji dan Fakhruddin 

(2012:6), ada beberapa jenis saham yaitu: 

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, 

maka saham terbagi atas: 

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

yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap 

pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan 

perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. 

 b. Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang 

memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan 

saham biasa, karena bias menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak 

mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor. 

2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan 

menjadi: 

 a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham 

tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain. 

 b.  Saham atas nama (registered stock), merupakan saham 

yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana 

cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. 
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3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat 

dikategorikan menjadi: 

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

suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai 

leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil 

dan konsisten dalam membayar dividen. 

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

suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar 

dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang 

dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

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

saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan 

pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis 

yang mempunyai reputasi tinggi. 

2.1.5 Harga Saham 

 Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham 

selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang 

dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para 

investor. Salah satu konsep dasar dalam manajemen keuangan 

adalah bahwa tujuan yang ingin dicapai manajemen keuangan 

adalah memaksimalisasi nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang 

telah go public, tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara 

memaksimalisasi nilai pasar harga saham yang bersangkutan. 

Dengan demikian pengambilan keputusan selalu didasarkan pada 
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pertimbangan terhadap maksimalisasi kekayaan para pemegang 

saham.  

 Sartono (2008:70) menyatakan bahwa 

Harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami 

kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. 

Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham 

cenderung turun. 

 

 Menurut Jogiyanto (2008:167) pengertian dari harga saham 

adalah 

“Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat 

tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di 

pasar modal”. 

 

 Menurut Manurung dan Rahardja (2004:96), menerangkan 

bahwa :  

“Harga saham mencerminkan nilai sebuah perusahaan 

dihadapan para pembelinya, jika harga saham semakin tinggi 

berarti nilai perusahaan dianggap semakin tinggi juga.”  

 

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 “ratarata” 

jika investor membeli saham. 
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2.1.6 Jenis Jenis Harga Saham 

 Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widoatmojo 

(2005:54) adalah sebagai berikut: 

1. Harga Nominal 

 Harga yang tecantum dalam sertifikat saham yang 

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting 

saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan 

nilai nominal. 

2. Harga Perdana 

 Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut 

dicatat dibursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya 

ditetapkan oleh penjamin emisi (underwrite) dan emiten. Dengan 

demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan 

dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga 

perdana. 

3. Harga Pasar 

 Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian 

emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari 

investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi 

setelah saham tersebut dicatat dibursa. Transaksi di sini tidak lagi 

melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut 

sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-

benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada 

transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga 
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investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari 

diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar. 

4. Harga pembukaan 

 Harga pembukaan adalah harga yang diminta oleh penjual 

atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada 

saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu 

saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan 

pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukaan bisa 

menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin 

juga akan menjadi harga pembukaan. 

5. Harga Penutupan 

 Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual 

atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, 

bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi 

transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual 

dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu 

telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap 

menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut. 

6. Harga Tertinggi 

 Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling 

tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi 

transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga 

yang sama. 
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7. Harga Terendah 

 Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling 

rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi 

apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak 

pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah 

merupakan lawan dari harga tertiggi. 

2.1.7 Faktor Faktor yang mempengaruhi Harga Saham 

 Harga saham sering kali berfluktuasi setiap waktu karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal, hal 

ini terjadi karena harga saham dipengaruhi oleh faktor eksternal 

dari perusahaan maupun faktor internal perusahaan. Agar tidak 

mendapatkan risiko kerugian yang lebih besar akibat dari 

pengaruh faktor tersebut, maka dari itu para pemegang saham 

harus mengetahui dan mempelajari dampak dari faktor tersebut. 

 Menurut Arifin (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham yaitu pertama, faktor non keuangan yaitu misalnya 

berupa pergerakan harga tren saham, yang biasanya digunakan 

oleh investor untuk pengambilan keputusan membeli ataupun 

menjual saham. Kedua, faktor keuangan berupa informasi-

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, misalnya 

profitabilitas dan rentabilitas. Informasi keuangan tersebut yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dimana kinerja 

perusahaan akan dijadikan acuan dari nilai saham dimata investor. 
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Faktor keuangan disini termasuk rasio-rasio yang merupakan 

ukuran terhadap kinerja perusahaan. 

 Menurut Brigham dan Houston (2010:33) harga saham 

dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu: 

1) Pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan 

produk baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan 

laporan penjualan. 

2) Pengumuman pendanaan, seperti pengumuman yang 

berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

3) Pengumuman badan direksi manajemen (management board 

of director ann nouncements) seperti perubahan dan 

pergantian direktur, manajemen dan struktur organisasi. 

4) Pengumuman pengambilalihan diverifikasi seperti laporan 

merger investasi, investasi ekuitas, laporan take over oleh 

pengakuisisian dan diakuisisi, laporan investasi dan lainnya. 

5) Pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik 

pengembangan riset dan penutupan usah lainnya. 

6) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), 

seperti negosiasi baru, kotrak baru, pemogokan dan lainnya. 

7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti 

peramalan laba sebelum akhir tahun viscal dan setelah akhir 

tahun vicscal earning per share (EPS), dividen per shere 

(DPS), Price Earning Ratio, Net profit margin, return on 

assets (ROA) dan lain-lain. 
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8) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga 

tabungan dan deposito kurs valuta asing, inflasi, serta 

berbagai regulasi dan regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. 

9) Penguman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau 

terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap 

manajernya. 

10) Pengumuman industri sekuritas, seperti laporan pertemuan 

tahunan insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan pembatasan atau penundaan trading. 
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2.1.8 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 
N

o 

Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

1 

Dedi Suselo, 

Atim 

Djazuli, dan 

Nur 

Khusniyah 

Indrawati 

(2015) 

“Pengaruh 

Variabel 

Fundamental 

dan Makro 

Ekonomi 

terhadap 

Harga saham 

di Indeks 

LQ45” 

Variabel ROE 

dan EPS 

sebagai 

variabel 

independen, 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

DER, Inflasi 

dan Suku 

bunga 

sebagai 

variabel 

independen 

ROA, EPS, dan 

PER 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

harga saham. 

Inflasi dan ROE 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

negatif terhadap 

Harga saham 

 

2 

Gabriella 

Yulianto 

Aksama dan 

Lauw Tjun 

Tjun  

(2014) 

Pengaruh 

EPS, ROI, 

PBV, dan 

PER 

Terhadap 

Harga saham  

Variabel EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

PER,PBV 

dan ROI 

sebagai 

variabel 

independen 

 Secara parsial 

variabel EPS, 

PBV, dan PER 

berpengaruh 

terhadap harga 

saham. 
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Lanjutan tabel 2.1 
N

o 

Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

3 

Fica 

Marcelllyna 

dan Titin 

Hartini 

(2011) 

Pengaruh 

Earning per 

Share 

terhadap 

harga Saham 

LQ 45 di 

Bursa Efek 

Indonesia 

variabel EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Tidak 

menggunaka

n variabel 

ROE sebagai 

variabel 

independen 

Earning Per 

Share memiliki 

pengaruh 

terhadap harga 

saham 

perusahaan yang 

terdaftar dalam 

LQ 45 di Bursa 

Efek Indonesia 

4 

Denies 

Priatinah dan 

Prabandaru 

Adhie 

Kusuma 

(2012) 

“Pengaruh  

ROI, EPS 

dan DPS 

terhadap 

Harga 

Saham 

Perusahaan 

Pertambanga

n yang 

terdaftar di 

BEI 

Variabel EPS 

sebagai 

variabel 

independen, 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

ROI, DPS 

sebagai 

variabel 

independen 

ROI, EPS, dan 

DPS secara 

simultan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

harga saham. 
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Lanjutan tabel 2.1 
N

o 

Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

5 

Henny 

Septiana, 

Amalia 

(2010) 

Analisis 

Pengaruh 

EPD, ROI, 

dan DER 

Terhadap 

Harga saham 

perusahaan 

farmasi di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

ROI dan 

DER sebagai 

variabel 

independen 

 Secara simultan 

variabel EPS, 

ROI, dan DER 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

6 

Rowland 

Bismark 

Fernando 

Pasaribu 

(2008) 

Pengaruh 

Variabel 

Fundamental 

terhadap 

harga Saham 

Perusahaan 

Go Public di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 

2003-2006 

Variabel ROE 

dan EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

Price 

Earning 

Ratio, Rasio 

Turn over 

dan Rasio 

Hutang 

sebagai 

variabel 

independen 

Earning Per 

Share memiliki 

pengaruh 

dominan 

terhadap harga 

saham pada 

enam industri 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 
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Lanjutan tabel 2.1 
N

o 

Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

7 

Wahyu 

Yulianto 

Wibowo 

(2015) 

Pengaruh 

kandungan 

informasi 

size 

perusahaan, 

kebijakan 

hutang dan 

profitabilitas 

terhadap 

harga saham 

di BEI 

Variabel ROE 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

ROA, DER, 

OPM 

sebagai 

variabel 

independen 

Secara parsial 

variabel ROA, 

DER, OPM, dan 

ROE memiliki 

pengaruh 

terhadap harga 

saham 

8 

Alwi dan 

Sutrisno  

(2013) 

Analisis 

Pengaruh  

Fundamental 

terhadap 

Harga 

Saham 

Perusahaan 

Manufaktur 

Menggunakan 

variabel EPS 

dan ROE 

sebagai 

variabel 

independen, 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

DER, ROA, 

PBV, CR, 

TATO, PER, 

NPM dan 

QAI sebagai 

variabel 

independen 

ROE, EPS, 

DER, ROA, 

PBV, PER 

TATO, CR, 

NPM dan QAI 

secara simultan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan  

terhadap harga 

saham. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

9 

Tan Thrie 

Julia dan 

Lucia Ari 

Diyani 

(2015) 

Pengaruh  

Fundamental 

terhadap 

Harga 

Saham 

Perusahaan 

Manufaktur 

Variabel ROE 

sebagai 

variabel 

independen 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

DER, PER, 

Kurs, Suku 

bunga, dan 

Inflasi 

sebagai 

variabel 

independen 

Variabel DER, 

PER dan ROE 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

sedangkan 

secara simultan 

seluruh variabel 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

10 
Gunawan 

(2011) 

Pengaruh 

Analisis 

Fundamental 

terhadap 

harga Saham 

Variabel EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

ROA dan 

PER sebagai 

variabel 

independen 

EPS memiliki 

pengaruh 

terhadap harga 

saham 

sedangkan ROA 

dan PER tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap harga 

saham  
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Lanjutan tabel 2.1 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

11 

Yuli Antina 

Aryani dan 

Zulkifli 

(2016) 

Pengaruh 

Rasio 

Profitabilitas 

terhadap 

harga saham 

pada 

perusahaan 

industri 

logam dan 

sejenisnya 

yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel ROE 

dan EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

ROA dan 

NPM 

sebagai 

variabel 

independen 

Secara parsial 

variabel ROE, 

EPS, dan NPM 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

sedangkan ROA 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

12 

Hartono dan 

Raumundus 

Parulian 

Sitohang 

(2013) 

Analisis 

Hubungan 

Profitabilitas 

dengan 

Pergerakan 

Harga 

Saham pada 

sector usaha 

Perbankan 

Variabel ROE 

sebagai 

variabel 

independen, 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

NPM dan 

ROA 

sebagai 

variabel 

independen 

ROE memiliki 

pengaruh 

signifikan  

terhadap harga 

saham. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

13 

Nurjanti 

Takarini dan 

Hamidah 

Hendrarini 

(2015) 

 Rasio 

keuangan 

dan 

Pengaruhnya 

terhadap 

Harga 

Saham 

Perusahaan 

yang 

terdaftar di 

Jakarta 

Islamic 

Index 

Variabel ROE 

dan EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

NPM, DER, 

dan QR 

sebagai 

variabel 

independen 

 Secara parsial 

variabel QR 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

sedangkan 

ROE, EPS, 

NPM dan DER 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham. 

14 

Muhammad 

Ircham, Siti 

Ragil 

Handayani 

dan 

Muhammad 

Saifi 

(2014) 

Pengaruh 

Sturktur 

Modal dan 

Profitabilitas  

terhadap 

harga Saham 

Variabel ROE 

dan EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

DAR dan 

DER sebagai 

variabel 

independen 

Variabel DAR, 

DER dan EPS 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

harga saham 

sedangkan ROE 

berpengaruh 

negatif secara 

signifikan. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

15 

Safitri 

Indrawati 

dan Heru 

Suprihhadi 

 (2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas 

terhadap 

Harga saham 

Emiten LQ 

45 yang 

terdaftar 

Bursa Efek 

Indonesia 

Menggunakan 

variabel ROE 

dan EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

ROA, ROI 

dan NPM 

sebagai 

variabel 

independen 

Secara parsial 

variabel EPS, 

ROA, dan NPM 

signifikan 

positif terhadap 

harga saham 

sedangkan ROE 

berpengaruh 

signifikan 

negatif terhadap 

harga saham. 

16 

Yuni Indra 

Sari dan 

Suhermin 

(2016) 

Pengaruh 

Faktor 

Fundamental 

terhadap 

Harga 

Saham pada 

Perusahaan 

Telekomuni

kasi 

Menggunakan 

variabel EPS 

dan ROE 

sebagai 

variabel 

independen, 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

NPM,  PBV, 

PER sebagai 

variabel 

independen 

Secara parsial 

variabel PER, 

PBV, dan ROE 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

sedangkan NPM 

dan EPS 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

17 

Putu Dina 

Aristya 

Dewi dan 

I.G.N.A 

Suaryana 

 (2013) 

 Pengaruh 

EPS, DER, 

dan PBV 

terhadap 

Harga saham 

Menggunakan 

variabel EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

DER dan 

PBV sebagai 

variabel 

independen 

 Secara parsial 

variabel EPS 

dan PBV 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

harga saham 

sedangkan DER 

berpengaruh 

signifikan 

negatif terhadap 

harga saham. 

18 

Syuaib, 

Muslimin 

dan Harnida 

Wahyuni 

Adda 

 (2015) 

Pengaruh 

Rasio 

Profitabilitas 

pada industri 

perbankan 

yang go 

public 

terhadap 

harga saham 

di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Menggunakan 

variabel ROE 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

ROA dan 

NPM 

sebagai 

variabel 

independen 

Variabel ROA, 

ROE dan NPM 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham pada 

industri 

perbankan yang 

go public di 

Bursa Efek 

Indonesia 
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Lanjutan tabel 2.1 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

19 

Nurrahmah 

Apriyani, 

Wiwiek 

Rindayanti 

dan Ranti 

Wiliasih 

 (2014) 

Pengaruh 

variabel EPS 

dan 

Makroekono

mi terhadap 

return saham 

Jakarta 

Islamic 

Index Sektor 

Pertanian 

Menggunakan 

variabel EPS 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

variabel 

dependen 

Variabel 

Suku bunga, 

Kurs, harga 

emas dan 

Inflasi 

sebagai 

variabel 

independen 

Secara parsial 

variabel EPS 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

harga saham. 

20 

Ms. Sunita 

Sukhija 

(2014) 

Fundamental 

Determinant

s Affecting 

Equity Share 

Price of BSE 

– 200 

Companies 

in India 

Menggunakan 

EPS dan ROE 

sebagai 

variabel 

independen 

dan Harga 

saham sebagai 

dependen 

BV, DPR, 

PER dan 

DPS sebagai 

variabel 

independen 

DPS, EPS, 

DPR, ROE dan 

DPS 

menentukan 

harga saham 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Bagi perusahaan yang telah go public pasti bertujuan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui nilai 

perusahaan yang tercermin dalam harga saham di pasar modal. 

Menurut Brigham dan Houston (2010:7): “Harga saham 

menentukan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan 

pemegang saham diterjemahkan menjadi memaksimalkan harga 

saham perusahaan. Tinggi rendahnya suatu harga saham akan 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. 

Namun disisi lain kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba juga menjadi daya tarik bagi investor untuk 

membeli saham. Jika laba suatu perusahaan meningkat maka akan 

meningkatkan permintaan saham dan harga saham pun ikut naik. 

Analis fundamental mempelajari perusahaan dan membuat 

keputusan investasi berdasarkan faktor-faktor seperti kesehatan 

finansial, keunggulan kompetitif, kualitas manajemen, prospek 

pertumbuhan, rasio profitabilitas, rasio harga terhadap pendapatan 

(P / E) dan faktor makroekonomi (Info publikasi Orange County, 

Santa Ana, California 2014). 

Menurut Lukman Syamsudin (2002:59-61) ada beberapa 

pengukuran profitabilitas perusahaan dimana masing-masing 

pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva 

dan modal sendiri. Salah satu pengukuran rasio profitabilitas yang 

berhubungan dengan laba dan modal ialah return on equity 

(ROE), earning per share (EPS). 
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2.2.1 Pengaruh Return on Equity terhadap Harga saham 

Menurut Brigham and Houston (2012;150) “ada rasio 

yang paling penting adalah rasio pengembalian atas modal atau 

Return On Equity, yang merupakan laba bersih bagi pemegang 

saham dibagi dengan total ekuitas pemegang saham. Jika Return 

On Equity tinggi maka harga saham juga cenderung akan tinggi. 

Sejalan dengan hasil penelitian Wahyu (2015), Alwi dan Sutrisno 

(2013) bahwa Return on equity memiliki pengaruh terhadap harga 

saham karena mencerminkan efisiensi dan efektifitas perusahaan 

dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan jumlah modal yang 

tersedia. Namun menurut Muhammad Ircham, Siti Ragil 

Handayani dan Muhammad Saifi (2014) menyatakan bahwa 

return on equity berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

2.2.2 Pengaruh Earning Per Share terhadap Harga saham 

Menurut Husnan (2009) tingkat profitabilitas yang 

mampu dihasilkan oleh emiten akan mempengaruhi tingkat harga 

saham, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk 

lembar saham yang beredar dapat dilihat dalam rasio Earning Per 

Share (EPS). Sejalan dengan hasil penelitian Alwi dan Sutrisno 

(2013), Gabriella dan Lauw (2014) bahwa EPS berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham. Kemudian hasil 

penelitian Rowland Bismark Fernando Pasaribu (2008) diperoleh 

hasil bahwa earning per share (EPS) merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap harga saham pada enam 

industri, sedangkan profitabilitas (SALCA) hanya dominan pada 



37 
 

 
 

H1 

H2 

H3 

industri pertanian, sementara likuiditas (CashTA) berpengaruh 

dominan pada industri properti dan real estate. 

Dari keterangan yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini :  

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Kasmir (2010), Brigham and Houston (2010), 

Tandelilin (2001), Alwi dan Sutrisno (2013), diadaptasi oleh 

penulis 

 

(X2) 

Earning Per 

Share (EPS) 

 

(X1) 

Return on 

Equity 

(ROE) 

(Y) 

 

Harga 

Saham 
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2.3 Hipotesis 

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah 

dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti 

pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa 

dugaan yang belum teruji kebenarannya. 

Menurut Sugiyono (2010 : 64) hipotesis penelitian adalah: 

“Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada 

penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru 

diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis 

tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif”. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.  

Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 H1: Return On Equity berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham perusahaan ban pada sektor otomotif 

dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 H2: Earning per share berpengaruh signifikan positif 

terhadap harga saham perusahaan ban pada sektor otomotif 

dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 H3: Return On Equity dan Earning Per Share secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan ban pada sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 


