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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai bahan referensi sebagai berikut: 

2.1.1 Ina Rinati (2008) dengan judul Pengaruh Net Profit Margin (NPM), 

Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap 

Harga Saham pada Perusahaan yang Tercantum Dalam Indeks 

LQ45. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel NPM, 

ROA dan ROE baik secara simultan maupun secara parsial terhadap variabel 

harga saham. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tercantum dalam 

indeks LQ45 selama periode 2004-2008. Pengambilan sampel pada penelitian 

dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dan alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel Net Profit Margin (NPM), Return On Assets 

(ROA) dan Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham, sedangkan secara parsial hanya Return On Assets (ROA) yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ina Rinati adalah: 

1. Sama-sama menggunakan Harga Saham sebagai variabel terikat. 

2. Menggunakan variabel Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) 

sebagai variabel bebas. 

3. Menggunakan sampel perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ45 

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya: 
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1. Periode penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu periode 2004-2008. 

Sementara peneliti menggunakan periode 2008-2011 

2.1.2 Yogi Permana (2008) Pengaruh Fundamental Keuangan, Tingkat 

Bunga Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pergerakan Harga Saham 

(Studi Kasus Perusahaan Semen Yang Terdaftar Di BEI). 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar pengaruh secara 

simultan maupun parsial antara fundamental keuangan emiten yang diwakili oleh 

EPS, PER, BVS, PBV, ROE sementara kondisi ekonomi diwakili tingkat suku 

bunga SBI dan tingkat inflasi dihubungkan dengan pergerakan harga saham 

perusahaan semen periode 2006 - 2008 secara kuartalan. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa Fundamental, suku bunga, inflasi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan semen sedangkan Secara 

parsial hanya variabel PBV mempunyai pengaruh signifikan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi Permana 

adalah: 

1. Sama-sama menggunakan Harga Saham sebagai variabel terikat. 

2. Menggunakan variabel Return on Equity (ROE), Earning per Share  dan Price 

Book to Value (PBV) sebagai variabel bebas. 

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya: 

1. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah EPS, 

PER, BVS, PBV, ROE Sementara peneliti menggunakan Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Price Book 

Value (PBV). 
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2. Periode penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu periode 2002-

2006. Sementara peneliti menggunakan periode 2008-2011 

3. Peneliti sebelumnya menggunakan objek perusahaan semen yang terdaftar 

di BEI. Sementara peneliti menggunakan perusahaan yang tercantum dalam 

indeks LQ45 

2.1.3 Rescyana Putri Hutami (2012) dengan judul Pengaruh Dividend Per 

Share, Return On Equity Dan Net Profit Margin Terhadap Harga 

Saham Perusahaaan Industri Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2006-2010. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh masing-masing variabel 

bebas (Dividend per Share (DPS), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM)) terhadap Harga Saham. (2) Pengaruh secara bersama-sama variabel 

Dividend per Share (DPS), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM)  

terhadap Harga Saham. Populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel diambil dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Periode penelitian adalah tahun 2006-2010. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Dividend per Share, Return On Equity, Net 

Profit Margin, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham 

Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rescyana Putri 

Hutami adalah: 

1. Sama-sama menggunakan Harga Saham sebagai variabel terikat. 

2. Menggunakan variabel Return on Equity (ROE) sebagai variabel bebas. 

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya: 
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1. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah 

Dividend Per Share (DPS), Return On Equity (ROE) dan Net Profit 

Margin(NPM). Sementara peneliti menggunakan  Return On Asset (ROA) 

,Return On Equity (ROE),Earning Per Share (EPS) dan Price Book 

Value(PBV). 

2. Periode penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu periode 2006-2010. 

Sementara peneliti menggunakan periode 2008-2011. 

3. Peneliti sebelumnya menggunakan objek perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Sementara peneliti menggunakan perusahaan yang 

tercantum dalam indeks LQ45. 

2.1.4 Atika Jauharia Hatta and Bambang Sugeng Dwiyanto (2012) dengan 

judul  The Company Fundamental Factors and Systematic Risk In 

Increasing Stock Price 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Atika dan Bambang (2012) ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh faktor fundamental perusahaan (Earning per Share, 

Price Earning Ratio, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Net Profit Margin, 

Dividend Payout Ratio, dan Return on Asset) terhadap harga saham dan tingkat 

Beta ( β  ) sebagai pengukuran  risiko sistematis dalam menjelaskan varians dari 

harga di Bursa Efek  Indonesia. Penggunaan analisis regresi dan uji McKinnon, 

White, dan Davidson (uji MWD), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

model relasional fungsional adalah log-linier. Berdasarkan hasil estimasi terhadap 

harga saham, diketahui bahwa EPS, PER, dan variabel  HSM memiliki efek 

positif dan signifikan terhadap harga saham, sedangkan DER dan varia-bel NPM 
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memiliki efek negatif dan signifikan. EPS merupakan variabel yang dominan 

dengan hubungan yang kuat dengan harga saham. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rescyana Putri 

Hutami adalah: 

1. Sama-sama menggunakan Harga Saham sebagai variabel terikat. 

2. Menggunakan variabel Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan 

Earning per Share (EPS) sebagai variabel bebas. 

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya: 

1. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah 

Dividend Per Share, Return On Equity Dan Net Profit Margin. Sementara 

peneliti menggunakan  Return On Asset,Return On Equity,Earning Per Share 

Dan Price Book Value. 

2. Periode penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu periode 2006-2010. 

Sementara peneliti menggunakan periode 2008-2011. 

3. Peneliti sebelumnya menggunakan objek perusahaan yang sahamnya 

diperdagangkan  secara aktif di burasa efek indonesia. Sementara peneliti 

menggunakan perusahaan yang tercantum dalam indeks LQ45. 
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Tabel 2.1 
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

Peneliti  Tujuan  Variabel  Sampel Hasil penelitian 

Ina Rinati menguji pengaruh NPM, ROA dan ROE 

terhadap harga saham yang tercantum 

dalam indeks LQ45 

Variabel terikat: (Harga Saham) 

Variabel bebas:           Net Profit 

Margin (NPM), Return On Assets 

(ROA) dan Return On Equity (ROE) 

Perusahaan Yang Tercantum 

Dalam Indeks LQ – 45 

Secara simultan variabel Net Profit Margin (NPM), 

Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham, sedangkan secara parsial (masing-masing) 

hanya Return On Assets (ROA) yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Rescyana Putri 

Hutami 

mengetahui pengaruh dividen  Per Share, 

Return On Equity Dan Net Profit Margin 

Terhadap Harga Saham Perusahaaan 

Industri Manufaktur 

 Variabel terikat: (Harga Saham) 

Variabel bebas:         Dividend per 

Share,  Return On Equity (ROE) dan  

Net Profit Margin (NPM) 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Dividend per Share, Return on Equity 

dan Net Profit Margin secara Simultan (bersama-

sama) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan 

Industri Manufaktur 

Atika Jauharia 

Hatta Dan 

Bambang 

Sugeng 

Dwiyanto 

mengidentifikasi pengaruh faktor 

fundamental perusahaan (Earning 

per Share, Price Earning Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Current Ratio, Net Profit 

Margin, Divi-dend Payout Ratio, Return 

on Asset) terhadap harga saham 

 Variabel terikat: (Harga Saham) 

Variabel bebas:           Earning per 

share, Price Earning Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Current Ratio,  Net 

Profit Margin, Dividen Payout Ratio, 

Returen on Asset 

Perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 
Secara parsial EPS, PER dan variabel HPS (harga 

pasar saham)berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham sedangkan EPS merupakan 

variabel yang dominan dengan hubungan yang 

kuat dengan harga saham.  
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Yogi Permana untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh secara simultan maupun 

parsial antara fundamental keuangan 

emiten diwakili oleh EPS, PER, BVS, 

PBV, ROE sementara kondisi 

ekonomi diwakili tingkat suku bunga 

SBI 

Variabel terikat: (Harga Saham) 

Variabel bebas:            

Earning per share (EPS), Price 

Earning Ratio (PER), 

BookValue(BVS), Price to Book 

value (PBV),  dan Return on Equity 

(ROE) 

Perusahaan semen yang 

terdaftar di Burasa Efek 

Indonesia. 

Secara simultan analisis fundamental, suku bunga 

dan inflasi berpengaruh berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan harga saham sedangkan 

Secara parsial hanya variabel PBV mempunyai 

pengaruh  signifikan.  

Dimas Farid Menguji pengaruh rasio profitabilitas dan 

rasio pasar terhadap harga saham 

perusahaan yang tercantum dalam indeks 

LQ45 

Variabel terikat: (Harga Saham) 

Variabel bebas:           Return on 

Asset, Return on Equity, Earning per 

Share dan Price to Book Value 

menggunakan perusahaan 

yang tercantum dalam 

indeks LQ45. 

 

Secara simultan Return on Asset, Return on 

Equity, Earning per Share dan Price to Book Value 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Sedangkan secara parsial hanya variabel Earning per 

Share dan Price to Book Value yang berpengaruh 

signifikan 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Harga Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain 

yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk hak klaim atas 

aset perusahaan dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain 

dipenuhi jika terjadi likuiditas. Menurut Husnan (2002:303), menyebutkan bahwa: 

Sekuritas (saham) merupakan 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. 

Sedangkan 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 (Jogiyanto 

2008:167). Menurut Agus Sartono (2003:70), “harga pasar saham terbentuk 

melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Harga saham 

merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dalam 

menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi investor yang 

rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan, yaitu 

berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga 

memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan. 
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Macam-macam Harga Saham 

Harga saham menurut Widiatmojo (2001:45), dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis yaitu: 

1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai 

setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam 

lembar saham tersebut. 

2. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat di bursa efek. 

Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antara emiten dan 

penjamin emisi. 

3. Harga Pasar 

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. 

Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa efek. 

4. Harga Pembukaan 

Harga pembukaan adalah harga yang diminta penjual dari pembeli pada saat 

jam bursa dibuka. 

5. Harga Penutupan 

Harga penutupan merupakan harga yang diminta oleh penjual dan pembeli saat 

akhir hari buka. 

6. Harga Tertinggi 

Harga saham tidak hanya sekali atau dua kali dalam satu hari, tetapi bisa 

berkali dan tidak terjadi pada harga saham yang lama. Dari harga-harga yang 
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terjadi tentu ada harga yang paling tinggi pada satu hari bursa tersebut, harga 

itu disebut harga tertinggi. 

7. Harga Terendah 

Harga terendah merupakan kebalikan dari harga tertinggi, yaitu harga yang 

paling rendah pada satu hari bursa. 

8. Harga Rata-rata 

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah. Harga ini 

bisa dicatat untuk transaksi harian, bulanan, atau tahunan. 

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001: 10) harga saham dibentuk karena 

adanya pemintaan dan penawaran atas saham. Permintaan dan penawaran tersebut 

terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham 

tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) 

maupun faktor yang sifatnya makro seperti kondisi ekonomi negara, kondisi sosial 

dan politik, maupun informasi-informasi yang berkembang, selanjutnya.  

Selanjutnya menurut Alwi (2003:87), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pergerakan harga saham atau indeks harga saham. Faktor-faktor tersebut dapat 

dimasukkan ke dalam faktor fundamental yang berasal dari lingkungan internal 

dan faktor kondisi ekonomi yang berasal dari lingkungan eksternal. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham tersebut antara lain yaitu: 

1. Faktor Fundamental (Lingkungan Internal) 
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a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, 

laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan utang. 

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan 

struktur organisasi. 

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi 

ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan divestasi 

dan lainnya. 

e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. 

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi baru, 

kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. 

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum 

akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earnings per Share (EPS) dan 

Dividend per Share (DPS), Price Earnings Ratio, Net Profit Margin, Return on 

Assets (ROA), dan lainnya. 

2. Faktor Kondisi Ekonomi (Lingkungan Eksternal) 

a. Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia dan berbagai regulasi serta deregulasi ekonomi yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. 
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b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan 

pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham perdagangan, 

pembatasan atau penundaan trading. 

d. Gejolak politik-ekonomi dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di 

bursa efek suatu negara. 

e. Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri. 

2.2.3 Indeks LQ45 

Index LQ45 dibuat dan diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (liquid) tinggi 

yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas 

likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi 

pasar. Untuk dapat masuk dalam pemilihan LQ45, suatu saham harus memenuhi 

kriteria tertentu dan melewati seleksi utama. Menurut (Jogiyanto, 2008)  kriteria 

pemilihan saham untuk indeks LQ45 yaitu sebagai berikut:  

1. Masuk dalam peringkat 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).  

2. Penentuan peringkat berdasar kapitalisasi pasar (rata-rata kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan).  

3. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) minimum 3 bulan.  
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4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan 

jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.  

2.2.4 Rasio keuangan 

Menurut Van Horne (2005 : 234) : “Rasio keuangan adalah alat yang 

digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Menurut 

(Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim 2005:75) tujuan analisis rasio keuangan 

adalah membantu manajer keuangan memahami apa yang perlu dilakukan 

perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia yang sifatnya terbatas berasal 

dari financial statement.  Pada dasarnya analisis rasio keuangan dapat 

dikelompokkan ke dalam lima macam kategori (Mamduh 2005 : 77) meliputi 

Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas dan 

Rasio Pasar. Kelima rasio tersebut digunakan untuk melihat prospek dan risiko 

perusahaan dan akan mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan pada 

masa yang akan datang. Berikut ini akan dijelaskan beberapa rasio yang terkait 

dengan penelitian ini :  

1. Rasio Profitabilitas 

Menurut Mamduh dan Abdul halim (2005:85), rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset 

dan modal saham tertentu. Rasio Profitabilitas meliputi : 

a. Profit Margin 

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

b. Return On Asset ( ROA ) 
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Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset tertentu. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

c. Return On Equity ( ROE ) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan 

modal saham tertentu. Rasio ini dapat diukur sebagai berikut : 

 

2. Rasio Pasar  

Rasio pasar(Market Ratio) atau rasio saham adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur nilai saham. Rasio Pasar antara lain Earning Per Share (EPS) 

dan Price Book Value (PBV).  

a. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2001). Semakin tinggi nilai EPS tentu saja 

menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan 

untuk pemegang saham.. Earning Per Share (EPS) secara matematis 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

b. Price Book Value (PBV) 
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Menurut Sihombing (2008:95) Price to Boook Value (PBV) merupakan suatu nilai 

yang dapat digunakan untuk membandingkan apakah sebuah saham lebih mahal 

atau lebih murah dibandingkan dengan saham lainnya. Menurut Ratnasari (2003) 

Nilai Price Book Value (PBV) yang semakin besar menunjukkan harga pasar dari 

saham tersebut semakin tinggi pula. Jika harga pasar dari suatu saham semakin 

tinggi, maka capital gain (actual return) juga akan semakin tinggi. Perusahaan 

yang kinerjanya baik biasanya nilai rasio PBV-nya diatas satu, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya. Nilai pasar 

adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan 

oleh pelaku pasar, yaitu oleh permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar bursa. Nilai buku (book value) per lembar saham 

menunjukkan aktiva bersih (net assets) yang dimiliki oleh pemegang saham 

dengan memiliki satu lembar saham, karena aktiva bersih adalah sama dengan 

total equitas pemegang saham. Sehingga nilai buku perlembar saham adalah total 

equitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nilai buku (BV) secara 

matematis dirumuskan sebagai berikut : 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Price Book Value (PBV) sebagai pengukur  

kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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2.2.5 Pengaruh Return on Asset terhadap Harga Saham 

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROA adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan 

aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik 

produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya 

akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik 

perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena 

tingkat pengembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa 

harga saham dari perusahaan tersebut di Pasar Modal juga akan semakin 

meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ina Rinati 2008) mendapatkan hasil bahwa 

variabel Return on Asset memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Namun hasil yang berbeda diperoleh Stlla (2009) dalam penelitiannya ditemukan 

bahwa Return on Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2.2.6 Pengaruh Return on Equity terhadap Harga Saham 

Return on Equity (ROE) adalah rasio penting bagi para pemilik dan 

pemegang saham karena rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam mengelola modal dari pemegang saham untuk mendapatkan laba bersih 

(Lestari, Lutfi dan Syahyunan, 2007: 5). Sedangkan menurut Chrisna (2011: 34) 

kenaikanReturn on Equity biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi ROE berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam 

mengelola modalnya untuk menghasilkan keutungan bagi pemegang saham. 

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan sudah 
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dilakukan oleh Rescyana Putri Hutami (2009), dalam penelitiannya diperoleh 

hasil bahwa return on equity berpengaruh positif terhdap harga saham. 

2.2.7 Pengaruh Earning per Share terhadap Harga Saham 

Lukman Syamsudin (2001) menyatakan pada umumnya manajemen 

perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik 

akan EPS, karena hal ini menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk 

setiap lembar saham biasa. Para calon pemegang saham tertarik dengan EPS yang 

besar, karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu 

perusahaan. Jumlah EPS tidak berarti akan didistribusikan semuanya kepada 

pemegang saham biasa, karena berapapun jumlah yang akan didistribusikan 

tergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran dividen. EPS yang 

besar menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan 

keuntungan bersih dari setiap lembar saham. Peningkatan EPS menandakan 

bahwa perusahaan berhasil meningkatkan taraf kemakmuran investor, dan hal ini 

akan mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada 

perusahaan. Makin tinggi nilai EPS akan menggembirakan pemegang saham 

karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham (Tjiptono 

Darmadji dan Hendy W:2001). Hal ini akan berakibat dengan meningkatnya laba 

maka harga saham cenderung naik, sedangkan ketika laba menurun, maka harga 

saham ikut juga menurun. Sedangkan menurut Atika Jauharia Hatta dan Bambang 

Sugeng Dwiyanto (2009) menyatakan Earning Per Share merupakan variabel 

yang dominan dengan hubungan yang kuat dengan harga saham. Sedangkan  
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menurut yogi permana menyatakan bahwa hasil Earning Per Share tidak 

berpengaruh signivikan terhadap harga saham. 

2.2.8 Pengaruh Price to Book Value terhadap Harga Saham 

Price Book Value (PBV) adalah indikator yang digunakan untuk menilai 

kinerja perusahaan, semakin besar nilai PBV semakin tinggi perusahaan dinilai 

oleh para investor relatif dibandingkan dengan yang telah ditanamkan di 

perusahaan (Ang, 1997). Nilai PBV semakin besar menunjukkan harga pasar dari 

saham tersebut semakin tinggi pula. Jika harga pasar yang semakin meningkat 

maka capital gain (actual return) dari saham tersebut juga meningkat (Ratnasari, 

2003). Sedangkan menurut yogi permana menyatakan bahwa Price Book Value 

(PBV) berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

2.2. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.3. Hipotesis Penelitian 

H1  :  Rasio Profitabilitas dan Rasio Pasar ( Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Book Value (BV)) secara 

Simultan berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 
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H2  :   Return On Asset (ROA) secara Parsial berpengaruh Positif signifikan 

terhadap Harga Saham 

H3 :   Return On Equity (ROE) secara Parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Harga Saham. 

H4 : Earning Per Share (EPS) secara Parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Harga Saham. 

H5 : Price to Book Value (PBV) secara Parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Harga Saham. 

 


