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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu 

antara lain: 

2.1.1 Tri Suciyati (2012). 

Tri Suciyati meneliti mengenai pengaruh ROA, ROE, NPM, EPS dan EVA 

terhadap harga saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk menguji 'Apakah ROA , ROE, 

NPM, EPS dan EVA berpengaruh terhadap harga saham?' dan menguji adakah 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI. Variabel atau faktor yang diamati oleh 

peneliti terdiri atas 5 faktor, dan berdasarkan hasil penelitiannya : (a) Hasil Uji-t 

variable independen yang berpengaruh hanya variable EPS dan EVA (b) Hasil 

Uji- f diketahui bahwa ROA,ROE,NPM,EPS dan EVA signifikan dan berpengaruh 

positif terhdapa harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI. Adapun beberapa keterbatasan penelitian tersebut adalah : (a) Variabel 

yang diteliti hanya berasal dari internal perusahaan, penelitian selanjutnya 
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menambahkan variabel  seperti variabel Kurs mata uang (b) Variabel yang diteliti 

pun hanya terfokus pada data keuangan,ada baiknya apabila ditambahkan 

mengenai GCG dan SCR (non keuangan) 

Persamaan penelitian : Pengambilan sampel/populasi sama-sama di BEI. 

Perbedaan penelitian : 

1. Terdapat perbedaan mengenai variabel dependen yaitu peneliti 

menggunakan tingkat Return Saham sedangkan di penelitian terdahulu 

menggunakan komponen harga saham. 

2. Populasi yang berbeda di penelitian terdahulu menggunakan sektor 

pertambangan yang terdaftar pada BEI, sedangkan di penelitian ini 

menggunakan seluruh perusahaan pada indeks LQ-45 periode 2009-

2011. 

2.1.2 Suramaya Suci Kewal (2012). 

Suramaya Suci Kewal meneliti mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, 

kurs dan pertumbuhan PDB terhadap IHSG. Tujuan dalam penelitian tersebut 

adalah untuk menguji 'Apakah inflasi, suku bunga, kurs, PDB berpengaruh 

terhadap Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG)?' dan menguji adakah pengaruh 

yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG). Penelitian ini 

dilakukan dalam periode tahun 2000 hingga 2009, dan menggunakan variabel 

dependen yaitu Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) yang artinya 

perubahan/pergerakan harga saham seluruh emiten di BEI yang diukur pada setiap 
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akhir bulan. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat inflasi,suku bunga SBI dan 

pertumbuhan PDB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG, 

sedangkan kurs rupiah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IHSG. 

Adapun beberapa keterbatasan penelitian tersebut adalah : (a) Adanya krisis 

global pada tahun 2008, ditakutkan memberikan dampak terhadap hasil penelitian 

(b) Diharapkan di penelitian selanjutnya untuk menambah faktor-faktor yang 

secara teori mempengaruhi namun belum diuji secara lapangan (penelitian). 

Persamaan penelitian : Pengambilan sampel/populasi sama-sama di BEI. 

Perbedaan penelitian : 

1. Penelitian ini menggunakan variable dependen berupa Return Saham 

sedangkan dipenelitian sebelumnya menggunakan IHSG. 

2. Variabel yang digunakan jauh lebih kompleks daripada penelitian yang 

terdahulu, penelitian ini menggunakan variabel yang lebih banyak 

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. 

3. Penelitian ini menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdapat di 

LQ- 45 sedangkan untuk penelitian sebelumnya menggunakan seluruh 

emiten yang terdapat di BEI. 

2.1.3 Deden Mulyana (2011). 

Deden Mulyana meneliti mengenai analisis likuiditas saham serta 

pengaruhnya terhadap harga saham pada perusahaan yang terdapat pada indeks 

LQ-45 di BEI. Pengukuran  likuiditas  saham  dilakukan  dengan  melihat  
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Trading  Volume  Activity (TVA). 

Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk  melihat  reaksi  pasar  terhadap  suatu  informasi  melalui 

parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan di pasar modal. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk  mengetahui hubungan antara  likuiditas  saham  

terhadap  harga  saham dan apakah ada pengaruh signifikan antara likuiditas 

saham terhadap harga saham. Untuk mengetahui saham mana saja yang memiliki 

tingkat likuiditas tinggi, Bursa Efek  Indonesia  memiliki  Indeks  LQ45  yang  

berisikan  45  perusahaan  dengan  tingkat likuiditas  tinggi  yang  diseleksi  

melalui  beberapa  kriteria  pemilihan.  Selain  penilaian  atas 2 likuiditas,  seleksi  

atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Tujuan  

dibuatnya  Indeks  LQ45  adalah  untuk  memudahkan  investor  dalam  menilai  

suatu saham  dari  segi  likuiditasnya. Disamping  itu,  indeks  LQ45  dijadikan  

parameter  dalam menilai saham baik dari segi fundamental maupun teknikal. 

Dari  data  yang  telah  diolah  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  tingkat  likuiditas  

saham secara  umum  mengalami  kenaikan  dan  penurunan.  Terjadi  kenaikan  

dan  penurunan tingkat  Likuiditas  saham  tidak  terlepas    dari  terjadinya  

perubahan  pada  faktor-faktor yang  mempengaruhi  kebijakan  harga  saham.   

Selama  periode  2008-2009  telah  terjadi berbagai  hal  baik  kaitannya  

dengan  kondisi  ekonomi  Indonesia  maupun  dengan kondisi politik  dan  

keamanan  yang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi 
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terjadinya perubahan Likuiditas saham. Dapat dilihat Likuiditas saham tertinggi 

yaitu pada perusahaan  Astra  Agro  Lestari  memperoleh  rata  - rata  likuiditas  

sebesar  0.2493641  dan nilai Likuiditas saham terendah yaitu dimiliki oleh 

perusahaan Bakrie Sumatra Plantations Tbk sebesar 0.0111955 pada tahun 2008. 

Persamaan penelitian : Terdapat kesamaan mengenai sumber sampel yang diambil 

yaitu indeks LQ-45 yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan penelitian : 

1. Terdapat perbedaan mengenai variabel dependen yaitu peneliti 

menggunakan tingkat Return Saham sedangkan di penelitian terdahulu 

menggunakan komponen harga saham. 

2. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen : ROA,  ROE, 

EPS, DPS, CR,  dan DR sedangkan untuk penelitian sebelumnya hanya 

menggunakan TVA (Trading Volume Activity). 

 

2.1.4 Farhan Ghozali (2005). 

Farhan Ghozali meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi harga 

saham pada perusahaan manufaktur (food & beverages) di BES. Tujuan dari 

peneliatian ini adalah untuk memberikan wawasan tambahan mengenai pasar 

modal. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk menguji 'Apakah nilai 

buku, debt equity ratio, nilai tukar rupiah, inflasi,keamanan dan politik 

berpengaruh terhadap harga saham?' dan menguji adakah faktor-faktor tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian tersebut, dililiat 
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dari koefisien determinasi kuatnya pengaruh variabel X.l  (nilai buku per saham) 

X.2 (debt to equity ratio) dan X.3 (nilai tukar Rp terhadap $)  secara bersama-

sama  (simultan) terhadap Y (harga saham) sebesar 0,628 atau  62,80%  

sedangkan  sisanya  0;372  atau 37,20%  dipengaruhi oleh variabel yang diteliti 

misalnya: inflasi, keamanan dan politik. Dilihat dari Uji Parsial Variabel X.l  

(nilai buku per saham) mempunyai pengaruh  yang doniinan  terhadap Y (harga  

saham) dibanding dengan variabel yang lain sebesar 77,5%.  

Persamaan penelitian : Secara garis besar merupakan topik yang sama yaitu sama 

membahas dan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Return 

Saham. 

Perbedaan penelitian : 

1. Terdapat perbedaan mengenai variabel dependen yaitu peneliti 

menggunakan tingkat Return Saham sedangkan di penelitian terdahulu 

menggunakan komponen harga saham. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel :ROA, ROE, EPS , DPS, CR, DR 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel saham saja. 

 3. Terdapat pengelompokan populasi yang diambil (kriteria 

tertentu/purposive sampling),yaitu perusahaan pada indeks LQ-45 

periode 2009-2011 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan food and beverages. 

2.1.5 Edi S. dan Fransisca A.,(2003). 



16 

 

Edi Subiyantoro dan Fransisca Andreani meneliti mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham pada perusahaan perhotelan yang terdaftar di 

pasar modal Indonesia. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui apakah 

return on asset, return on equity,earning per share, book value equity per share, 

debt to equity ratio, return saham,  return bebas risiko, beta saham dan return 

market berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perhotelan di 

Indonesia. Perubahan harga saham mencerminkan perubahan minat investor 

terhadap saham tersebut. Jika permintaan terhadap suatu saham tinggi maka harga 

saham tersebut  akan cenderung naik, demikian sebaliknya. ROE merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan (laba) yang 

menjadi hak pemilik modal sendiri (saham) oleh karena itu adalah wajar jika 

investor  akan tertarik terhadap suatu saham yang akan memberikan  return atau 

keuntungan yang besar.  Semakin besar ROE berarti semakin optimalnya 

penggunaan modal sendiri suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

peningkatan laba berarti terjadinya pertumbuhan yang bersifat progresif.  Secara 

empiris semakin besar laba maka besar pula minat investor dalam 

menginvestasikan dananya untuk memiliki saham tersebut. 

Persamaan penelitian : Terdapat kesamaan mengenai sumber populasi yaitu di 

BEI/pasar modal Indonesia. 

Perbedaan penelitian : 

1. Terdapat perbedaan mengenai variabel dependen yaitu peneliti 
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menggunakan tingkat Return Saham sedangkan di penelitian terdahulu 

menggunakan komponen harga saham. 

2. Terdapat perbedaan pengelompokan populasi yang diambil (kriteria 

tertentu/purposive sampling),yaitu perusahaan pada indeks LQ-45 

periode 2007-2011,sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan di bidang perhotelan yang terdaftar di BEI. 

3. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen : ROA, ROE, 

EPS, DPS, CR, DR sedangkan untuk penelitian sebelumnya hanya 

menggunakan faktor - faktor yang hampir sama namun lebih focus ke 

beta saham. 
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Tabel 2.1 

Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti Variabel Populasi Teknik Hasil 
Tri 
Suciyati 
(2012) 

ROA,ROE,NP
M,EPS dan 
EVA 
 
Harga Saham 

Semua Perusahaan 
sektor pertambangan 
yang terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia (BEI) 

1. Analisis 
statistik regresi  
2. Analisis 
deskriptif 

Hasil Uji-t variable independen yang berpengaruh hanya 
variable EPS dan EVA 
Hasil Uji-f diketahui bahwa ROA,ROE,NPM,EPS dan 
EVA signifikan dan berpengaruh positif terhadap harga 
saham dengan pola yang sangat lemah. 

Suramaya 
Suci 
Kewal 
(2012) 

Tingkat 
inflasi,suku 
bunga, kurs 
dan 
pertumbuhan 
PDB 
IHSG 

Perusahaan yang 
tergabung dalam 
IHSG pada BEI 

Analisis regresi 
berganda 
 

Tingkat inflasi,suku bunga SBI dan pertumbuhan PDB 
tidak memiliki penguruh yang signifikan terhadap IHSG, 
sedangkan kurs rupiah berpengaruh secara negatife dan 
signifikan terhadap IHSG. 

Deden 
Mulyana 
(2011) 

Likuiditas 
saham 
Harga saham 

Perusahaan pada 
indeks LQ-45 di BEI 

1. Analisis 
statistik regresi  
2. Analisis 
deskriptif 

Dari  data  yang  telah  diolah  tersebut  dapat  terlihat  
bahwa  tingkat  likuiditas  saham secara  umum  
mengalami  kenaikan  dan  penurunan.  Terjadi  kenaikan  
dan  penurunan tingkat  Likuiditas  saham  tidak  terlepas    
dari  terjadinya  perubahan  pada  faktor  –  faktor yang  
mempengaruhi  kebijakan  harga  saham.  Selama  periode  
2008  –  2009  telah  terjadi berbagai  hal  baik  kaitannya  
dengan  kondisi  ekonomi  Indonesia  maupun  dengan  
kondisi politik  dan  keamanan  yang  baik  secara  
langsung  maupun  tidak langsung    mempengaruhi 
terjadinya perubahan Likuiditas saham. 
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Peneliti Variabel Populasi Teknik Hasil 
Farhan 
Ghozali 
(2005) 

Nilai 
buku,DER,nila
i 
tukar,inflasi,ke
amanan, dan 
kondisi politik 
 
Harga saham 

Perusahaan 
Manufaktur (food 
and beverages) di 
BES 

Analisis statistik 
regresi  
Analisis regresi 
berganda 
Analisis 
deskriptif 

Koefisien determinasi kuatnya pengaruh variabel X.l  (nilai 
buku per saham) X.2 (debt to equity ratio) dan X.3 (nilai tukar 
Rp terhadap $)  secara bersama-sama  (simultan) terhadap Y 
(harga saham) sebesar 0,628 atau  62,80%  sedangkan  sisanya  
0;372  atau 37,20%  dipengaruhi oleh variabel yang diteliti 
misalnya: inflasi, keamanan dan politik. Dilihat dari Uji 
Parsial Variabel X.l  (nilai buku per saham) mempunyai 
pengaruh  yang doniinan  terhadap Y (harga  saham) 
dibanding dengan variabel yang lain sebesar 77,5%. 

Edi S. dan  
 
Fransisca 
A., (2003) 

ROA,ROE,BV
S,DER 
Return 
saham,resiko 
saham,return 
pasar dan 
resiko pasar 

Perusahaan jasa 
perhotelan yang 
terdaftar di pasar 
modal Indonesia 
sampai dengan ahir 
tahun 2001 

Analisis statistik 
regresi  
Analisis 
deskriptif 

Model penelitian yang digunakan cukup representatif, hal ini 
terbukti dengan nilai sig. F sebesar 0,038 yang menunjukkan 
bahwa model ini memiliki tingkat kesalahan estimasi sebesar 
3,8% dan masih dibawah taraf a=5% yang dijadikan dasar 
akurasi dalam penelitian ini. Meskipun demikian dengan nilai 
R2 sebesar 0,432 dan R sebesar 0,657 menunjukkan bahwa 
variabel-variabel bebas (ROA, ROE, BVS, DER,  r ,  b, rm) 
dan variabel terikat (harga saham) mempunyai hubungan 
dengan pola yang lemah 

Peneliti 
Sekarang 

CR 
ROA 
ROE 
EPS 
DPS 
DR 
Return Saham 

Perusahaan yang 
terdaftar pada indeks 
LQ-45 di BEI 
periode 2007-2011 

1. Analisis 
deskriptif 
2. Uji asumsi 
klasik 
 

Belum Ada 

Sumber : Tri Suciwati (2012),Suramaya Suci Kewal (2012),Deden Mulyana(2011),Farhan Ghozali(2005),Edi S., dan Fransisca 
A.,(2003)
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Signaling Theory 

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi 

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan 

lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer 

untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui 

laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakanakuntansi konservatisme 

yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah 

perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu 

pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak 

overstate.  

Teori Signal  juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik 

(prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan 

menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk 

memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi 

keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu mendapatkan opini 

dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan 

(Jama’an, 2008) 
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2.2.2 Pengertian Return Saham  

Investor mampu memberikan konstribusi terhadap perusahaan berupa 

investasi dalam bentuk saham (return) yang diinginkan,dimana hasil yang biasa 

diterima oleh investor berupa deviden dan capital gain. Deviden merupakan 

pembagian atas laba bersih badan usaha/perusahaan,sedangkan capital gain yaitu 

merupakan selisih antara nilai pembelian saham dengan nilai penjualan saham. 

Menurut Ang (1997), menyatakan bahwa dalam investasi tujuan utama adalah 

mencari keuntungan baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka 

pendek mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. 

Capital Gain loss terjadi apabila pemegang saham mengalami harga saham 

yang realtif lebihtinggi dibanding harga saham tahun sebelumnya.Return Saham 

mampu dihitung menggunakan perhutungan sebagai berikut : 

Return Saham = (Pi,t – Pi,t-1) / Pi,t-1   

Dimana:   

Pi,t = harga saham sekarang.   

Pi,t-1 = harga saham sebelumnya. 

2.2.3 Current Ratio 

 Current Ratio (CR) adalah rasio yang menunjukkan kemapuan perusahaan 

untuk melunasi kewajiban-kewajiban perusahaan.. Menurut Fahmi (2011:61), 

kondisi perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi adalah dianggap 

sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika current ratio terlalu tinggi 

juga dianggap tidak baik karena dapat mengindikasikan adanya masalah seperti 
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jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan 

sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya over 

investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang 

tak tertagih. 

2.2.4 ROA (Return On Asset)  

Return On Asset adalah kemampuan sebuah unit usaha untuk memperoleh 

laba  atas  sejumlah  asset  yang  dimiliki  oleh  unit  usaha  tersebut  (Dahlan  

Siamat 2006:172).  Rasio  ini  mengukur  tingkat  pengembalian  investasi  yang  

telah dilakukan  perusahaan  dengan  menggunakan  seluruh  aktiva  yang  

dimilikinya. Semakin tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan.  Semakin  tinggi  keuntungan  yang  dihasilkan  

perusahaan  akan menjadikan investor tertarik akan nilai saham.  

2.2.5 ROE (Return On Equity)  

Rasio ini bisa dikatakan sebagai rasio yang paling penting dalam keuangan 

perusahaan.  ROE  mengukur  pengembalian  absolut  yang  akan  diberikan 

perusahaan  kepada  para  pemegang  saham.  Suatu  angka  ROE  yang  bagus  

akan membawa  keberhasilan  bagi  perusahaan,  yang  mengakibatkan  tingginya  

harga saham dan membuat perusahaan dapat dengan mudah menarik dana baru. 

Hal itu juga  akan  memungkinkan  perusahaan  untuk  berkembang,  menciptakan  

kondisi pasar  yang  sesuai,  dan  pada  gilirannya  akan  memberikan  laba  yang  

lebih  besar, dan  seterusnya.  Semua  hal  tersebut  dapat  menciptakan  nilai  

yang  tinggi  dan pertumbuhan  yang  berkelanjutan    atas  kekayaan  para  
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pemiliknya  (Ciaran  Walsh 2003:56).  

2.2.6 Earning Per Share (EPS)  

Earning Per Share (EPS) merupakan angka rasio pengukuran yang 

biasanya ditujukan pada para pemegang saham,didapat dari laba bersih dikurangi 

deviden (deviden payout) dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. 

Sehingga Earning Per Share (EPS) merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh 

dalam satu periode untuk tiap lembar saham yang beredar. Menurut  Nachrowi  

(2006:71)  dalam  berinvestasi  di  bursa  efek,  investor akan memperlihatkan 

berbagai aspek,  yang salah satunya adalah penghasilan per lembar saham 

(Earning Per Share atau EPS). EPS merupakan salah satu indikator yang  dapat  

menunjukkan  kinerja  perusahaan,  karena  besar  kecilnya  EPS  akan ditentukan 

oleh laba perusahaan. Darmadji dan Fakhruddin (2001:139) menjelaskan “Bahwa 

yang dimaksud dengan Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang menunjukkan 

seberapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham 

per saham”.  

2.2.7 Deviden Per Share (DPS) 

 Deviden Per Share (DPS) merupakan pembagian deviden per lembar 

saham kepada para investor,dalam hal ini perusahaan memiliki wewenang dalam 

memutuskan kebijakan apa saja yang diperlukan serta diputuskan apabila terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan perusahaan,misalkan perusahaan bangkrut (Dahlan  

Siamat 2006:127). 

2.2.8 Debt Ratio (DR) 



24 

 

Debt Ratio (DR) merupakan  bagian  dari rasio leverage yang mengukur 

sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari utang. DR dihitung dengan 

membandingkan antara total utang dengan modal (Fahmi 2011:59). Adapun 

analisis yang biasa diambil  yaitu semakin kecil tingkat DR maka ada indikasi 

bahwa perusahaan menjauhkan investor dari dampak atas kemungkinan likuidasi 

sedangkan sebaliknya apabila tingkat DR suatu perusahaan diatas kewajaran ada 

indikasi bahwa perusahaan tersebut akan menunjukkan tingkatan laba yang 

rendah dan akan mempengaruhi tingkatan leverage dalam suatu perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian memiliki kerangka penelitian yaitu return saham yang 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Adapun faktor 

internal tersebut meliputi Current Ratio,Return Of Equity,Return Of 

Asset,Earning Per Share,Deviden per Share, Total Asset Turn Over  dan Debt 

Ratio. Keempat faktor tersebut mampu menjadi bahan analisis bagi para investor 

untuk peran masing- masing bagian yang berpengaruh terhadap harga saham. 

Mulai dari  rasio likuiditas (CR), rasio profitabilitas (EPS,DPS,ROA,ROE) dan 

juga rasio hutang (DR). Sebagai salah satu contoh teori  mengatakan bahwa 

(Dahlan  Siamat 2006:172),Return Of Asset (ROA) adalah kemampuan sebuah 

unit usaha untuk memperoleh laba  atas  sejumlah  asset  yang  dimiliki  oleh  unit  

usaha  tersebut sehingga semakin besar tingkat ROA maka tingkat kemampuan 

perusahaan  tersebut dapat dikatan semakin baik. Sehingga ada persepsi bahwa 

perusahaan yang dikatakan memiliki kinerja keuangan baik setelah memiliki salah 
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satunya indikator tersebut,dengan nilai yang cukup baik/posittif investor dapat 

memahami siklus perdagangan saham di pasar modal BEI serta dengan 

memperhitungan seberapa besar pengaruh salah satu indicator tersebut terhadap 

harga saham di pasar modal BEI. Adapun Kerangka Pemikiran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Penelitian 

2.3.1 Hubungan Current Ratio (CR) terhadap Return Saham 

Current Ratio (CR) adalah rasio yang menunjukkan kemapuan perusahaan 

untuk melunasi kewajiban-kewajiban perusahaan. Penelitian terdahulu (Njo 

Anastasia,2003), hanya value book saja yang dapat mempengaruhi harga 

saham,sehingga current rasio dapat dikatakan tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap harga saham perusahaan,namun yang mampu dijadikan analisis dalam 

penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya tidak dapat dikatakan sama yaitu 

dalam kategori perusahaan yang diteliti/populasi serta tahun diadakannya 

penelitian jadi ada perbedaan yang mendasar. Investor pun akan lebih tertarik 

Return Saham  

 
Faktor Fundamental 
Perusahaan : 
Current Ratio (CR) 
ROA,ROE,EPS,DPS 
Debt Ratio (DR) 
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pada saham perusahaan yang memiliki CR tinggi, hal ini berdampak pada volume 

pembelian saham dengan CR yang tinggi pula juga akan mempengaruhi tingginya 

harga saham. Peningkatan harga saham perusahaan akan meningkatkan return 

saham Perusahaan. Kesimpulan yang bisa diambil, semakin tinggi CR maka 

semakin tinggi pula return saham yang diperoleh perusahaan ataupun semakin 

rendah CR maka semakin rendah pula return saham yang diperoleh perusahaan. 

 
2.3.2 Hubungan Return Of Asset (ROA) terhadap Harga Saham 

Rasio Return Of Asset adalah rasio yang menunjukkan berapa besar laba 

bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya. Menurut Harahap 

(2009:305), semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap 

mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya secara efektif untuk 

menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai rasio ini, perusahaan mampu dikatakan 

semakin efektif dalam memperoleh laba dari total asset yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut, jika hasil analisis diperoleh ROA yang cukup tinggi, maka 

dapat diasumsikan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara efektif.  

Daya tarik yang baik bagi investor adalah akibat nilai saham perusahaan 

yang bersangkutan naik, dan diminati oleh  banyak investor, sehingga harga 

saham perusahaan akan naik yang berdampak pada peningkatan return saham. 

Dalam penelitian terdahulu (Rinati, 2002) dikatakan bahwa ROA berpengaruh 

secara signifikan dan juga secara parsial terhadap harga saham sehingga peneliti 

juga akan mengetahui dengan tahun penelitian terbaru apakah ROA masih 
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berpengaruh terhadap harga saham perusahaan indeks LQ 45 pada periode 2007-

2011. Investor pun akan lebih tertarik pada saham perusahaan yang memiliki 

ROA tinggi, hal ini berdampak pada volume pembelian saham dengan ROA yang 

tinggi juga akan mempengaruhi tingginya harga saham. Peningkatan harga saham 

perusahaan akan meningkatkan return saham Perusahaan. 

Kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa sumber di atas yaitu semakin 

tinggi tingkat ROA maka tingkat return saham yang diperoleh pun semakin tinggi 

sedangkan semakin rendah tingkat ROA maka semakin rendah pula tingkat return 

saham perusahaan. 

2.3.3 Hubungan  Return Of Equity (ROE)  terhadap Return Saham 

Rasio Return Of Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa besar laba 

bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari modal yang dimiliki,menurut 

Harahap (2009:305), semakin besar rasionya semakin bagus karena dianggap 

kemampuan perusahaan yang efektif dalam menggunakan ekuitasnya untuk 

menghasilkan laba. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien 

perusahaan dalam menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau 

keuntungan bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat kembalian 

perusahaan atau efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan ekuitas (shareholders’ equity) yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

Penelitian terdahulu (Rinati, 2002) dikatakan bahwa ROE berpengaruh 

secara signifikan dan juga secara parsial terhadap harga saham sehingga peneliti 
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juga akan mengetahui dengan tahun penelitian terbaru apakah ROE masih 

berpengaruh terhadap return saham perusahaan indeks LQ 45 pada periode 2007-

2011. Investor pun akan lebih tertarik pada saham perusahaan yang memiliki 

ROE tinggi, hal ini berdampak pada volume pembelian saham yang menigkat 

serta mempengaruhi tingginya harga saham. Peningkatan harga saham perusahaan 

akan meningkatkan return saham Perusahaan.  

Kesimpulan yang bisa diambil atas beberapa sumber di atas yaitu semakin 

rendah ROE maka semakin rendah pula tingkat Return Saham dan semakin tinggi 

ROE maka semakin tinggi pula tingkat Return Saham dikarenakan ROE 

merupaka indikator perusahaan dalam mengukur tingkat pengembalian serta 

efektifitas dalam menghasilkan keuntungan bagi investor. 

2.3.4 Hubungan Earning Per Share (EPS) terhadap Return Saham 

Astriana Madjid dan Ida (2010:142),EPS  merupakan  pendapatan  bersih 

setelah  pajak  yang  dikurangi  dividen  untuk saham preferen. Besarnya 

pendapatan untuk tiap lembar  saham  diperoleh  dari  jumlah  pendapatan untuk  

pemegang  saham  biasa  dibagi  dengan jumlah saham yang beredar.  

Investor pun akan lebih tertarik pada saham perusahaan yang memiliki 

EPS tinggi, hal ini berdampak pada volume pembelian saham dengan EPS yang 

tinggi akan meningkatkan harga saham. Peningkatan harga saham perusahaan 

akan meningkatkan return saham Perusahaan. Adapun kesimpulannya, semakin 

tinggi tingkat EPS maka semakin tinggi pula tingkat return saham yang diperoleh 

sedangkan semakin rendah tingkat EPS yang diperoleh maka semakin rendah pula 
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tingkat return saham. 

2.3.5 Hubungan  Deviden Per Share (DPS) terhadap Return Saham 

Astriana Madjid dan Ida (2010:142),DPS  merupakan  pembagian  dividen  

per lembar saham yang dimiliki investor. Pembagian dividen  berbeda-beda  bagi  

tiap  perusahaan tergantung  pada  kebijakan  yang  diambil perusahaan.  

Investor akan lebih tertarik pada saham perusahaan yang memiliki DPS 

tinggi, hal ini berdampak pada volume pembelian saham dengan DPS yang tinggi 

akan mempengaruhi tingginya harga saham. Peningkatan harga saham perusahaan 

akan meningkatkan return saham Perusahaan.Sehingga bisa diambil kesimpulan 

bahwa semakin tinggi rasio DPS maka semakin tinggi pula rasio return 

saham,sedangkan semakin rendah DPS maka semakin rendah pula tingkat return 

saham yang diperoleh. 

2.3.6 Hubungan  Debt Ratio (DR) terhadap Return Saham 

Rasio  debt to equity ratio (DER) atau Debt Ratio( DR) digunakan untuk 

mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total ekuitas yang 

dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara  

debts terhadap  total equity. Debt ratio yang tinggi mempunyai dampak yang 

buruk terhadap kinerja perusahaan,karena tingkat hutang semakin tinggi, yang 

berarti beban bunga akan semakin besar sehingga dapat mengurangi keuntungan. 

Sebaliknya, tingkat  debt ratio yang kecil menunjukkan kinerja yang semakin 

baik, karena menyebabkan tingkat pengembalian yang semakin tinggi.  

Investor pun akan lebih tertarik pada saham perusahaan yang memiliki DR 
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yang rendah, hal ini berdampak pada volume pembelian saham dengan DR yang 

rendah akan mempengaruhi tingginya harga saham. Peningkatan harga saham 

perusahaan akan meningkatkan return saham Perusahaan. Kesimpulan yang bisa 

diambil dari beberapa sumber di atas yaitu, semakin rendah DR maka semakin 

tinggi pula tingkat return saham sedangkan semakin tinggi DR maka semakin 

rendah pula return saham yang diperoleh.  

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan diteliti oleh penulis adalah : 

H1: Ada pengaruh Faktor Faktor Fundamental (Current Ratio (CR), Return Of 

Equity (ROE), Return Of Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Dividen 

Per Share (DPS), Debt Ratio (DR)) terhadap Return Saham.



 

 

 


