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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini mengacuh pada beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu:  

2.1.1 Sonia Machfiro dan  Eko Ganis Sukoharsono (2011) 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel 

keuangan pada nilai perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011 Peneliti termotivasi untuk melakukan studi pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena 

makanan dan minuman perusahaan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB), ketenaga kerjaan nasional yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan jenis lain dan memiliki jumlah tertinggi perusahaan dari 

pada industri lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Hasil dalam penelitian ini adalah: 

a) Berdasarkan analisis regresi linier secara simultan, semua independen 

variabel signifikan mempengaruhi harga saham. Tetapi secara parsial, hanya 

ROE, EPS dan PBV yang mempengaruhi harga saham perusahaan Food and 

Beverage pada periode 2008-2011. 
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b) Hasil analisi sregresi menyatakan bahwa EPS memiliki nilai koefisien beta 

terbesar, itu berarti EPS memiliki pengaruh paling dominan terhadap harga 

saham Makanan dan Minuman dari variabel keuangan  lainnya. 

Persamaan dalam penelitian Sonia Machfiro dan Eko Ganis Sukoharsono dan 

peneliti adalah: 

1. Variable yang digunakan  adalah variable ROA, ROE, EPS. 

2. Alat  uji yang di gunakan sama-sama menggunakan regresi linier berganda. 

Perbedaan dalam penelitian Sonia Machfiro dan  Eko Ganis Sukoharsono dan 

peneliti adalah: 

1) Variable independent yang digunakan, peneliti terdahulu mengunakan variable 

CR,PBV dan DER sedangkan penelitian ini tidak menggunakanya. 

2) Variable dependen peneliti terdahulu mengunakan nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian yang akan datang mengunakan harga saham . 

2.1.2 Abdul Rouf (2010) 

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh Variabel EPS, PER, dan ROA 

secara simultan dan secara parsial terhadap harga saham dan untuk mengetahui 

variable mana yang berpengaruh dominan terhadap harga saham. Dalam analisis 

ini mengunakan Uji Asumsi Klasik, dan Uji Model Regresi. Hasil dalam 

penelitihan ini adalah pada dasarnya harga saham di pasar modal dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah factor yang 

berhubungan dengan kondisi fundamental perusahaan. 
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Persamaan penelitian Abdul Rouf (2010) dan peneliti adalah 

1) Variable yang digunakan, sama-sama mengunakan variable EPS, ROA dan 

juga variable dependant sama-sama menggunakan harga saham. 

2) Menggunakan sampel perusahaan yang melakukan sudah go public secara 

keseluruhan. 

3) Alat uji yang digunakan sama-sama menggunakan alat uji  model regresi linier 

berganda. 

Perbedaan dalam penelitianAbdul Rouf  (2010)  dan penelitian ini adalah 

1) Peneliti mengambil sampel perusahaan food and beverage yang go public 

2010- 2012, sedangkan penelitian terdahulu mengambil sampel perusahaan 

jasa telekomunikasi pemerintah yang go public di BEI Tahun 2004 -2008. 

2) Variable dalam penelitian ini tidak menggunakan variable PER sedangkan 

penelitian terdahulu menggukan variable PER. 

3) Alat uji yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggukankan alat Uji 

Asumsi Klasik, dan Uji Model Regresi, sedangkan penelitian ini hanya 

menggunakan alat uji model  regresi saja. 

2.1.3 Arman M.S Hamka (2010) 

 Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variabel fundamental yang 

terdiri dari Earning per share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Return on 

Equity (ROE) terhadap harga saham baik secara simultan maupun parsial, serta 

mengetahui dan menganalisis variabel dominan berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan pertambangan periode 2008-2011 di Bursa Efek 
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Indonesia. Uji yang digunakan dalam penelitian ini uji secara keseluruhan (Uji F), 

uji secara parsial (Uji t) terhadap masing-masing variabel bebas, uji koefisien beta 

(Uji βi), maupun uji kewajaran harga saham. 

 Hasil dalam penelitian adalah : 

1. Variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Return On 

Equity (ROE) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham pada perusahaan minings  yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. Hal 

ini berarti bahwa secara bersama-sama ketiga variabel tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap naik turunnya harga saham.  

2. Variabel Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Return On 

Equity (ROE) masing-masing berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan minings yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011. Earning Per 

Share (EPS) memiliki pengaruh yang searah terhadap harga saham, hal ini 

berarti investor mempertimbangkan laba yang akan diperoleh pada setiap 

lembar saham. Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh yang searah 

dengan harga saham, dalam hal ini investor mempertimbangkan gain yang 

akan didapatkan saat harga saham terus meningkat. Dan juga Return On Equity 

(ROE) juga memiliki pengaruh yang searah terhadap harga saham, dimana 

ROE yang dimiliki perusahaan minings tahun 2008-2011 mengalami 

peningkatan maka harga saham terus meningkat.  
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Persamaan penelitihan Arman M.S Hamka (2010) dan peneliti adalah 

1. Variable yang digunakan sama-sama menggunakan EPS dan ROE dan juga 

variable dependen sama-sama terhadap harga saham. 

2. Penelitian menggunakan pengujian dengan program SPSS yaitu uji f dan uji t. 

3. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

Perbedaaan  penelitihan Arman M.S Hamka (2010) dan peneliti adalah: 

1. Variable yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan PER akan 

tetapi penelitian ini tidak menggunakan PER. 

2. Sampel yang digunakan oleh Arman M.S Hamka (2010) adalah perusahaan 

pertambangan, sedangkan penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan 

food and beverage. 

2.1.4 Alfitriady  Amries  Rusli Tanjung & Edfan Darlis  (2009) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA (Return On 

Asset), ROE (Return On Equity), ROS (Return On Sales), BEP (Basic Earning 

Power), EPS (Earning Per Share), dan pengaruh EVA (Economic Value Added) 

terhadap harga saham perusahaan perbankan dan asuransi yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2007-2009. Alat uji yang digunakan dengan mengunakan 

Pengujian ketepatan perkiraan (Goodness of Fit Test) dan pengujian koefesien 

regresi berganda. 
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Hasil dalam penelitihan adalah : 

1. Return On Asset tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini berarti ROA bagi investor bukan merupakan rasio keuangan 

yang perlu diperhatikan saat akan berinvestasi di bursa efek.  

2. Return On Equity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Hal ini berarti para investor memperhatikan rasio ROE apabila akan 

berinvestasi dalam bentuk saham.  

3. Return On Sales tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini berarti ROS yang merupakan rasio profitabilitas bukan 

merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam berinvestasi.  

4. Earning Per Share memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. 

Hal ini berarti Earning Per Share  memiliki hubungan harga saham, sehingga 

Earning Per Share  merupakan salah satu aspek yang perlu diperhitungkan saat 

akan berinvestasi saham.  

5. Basic Earning Power memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini berarti BEP yang merupakan rasio profitabilitas bukan 

merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam berinvestasi.  

6. Economic Value Added memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini berarti EVA memiliki hubungan harga saham, sehingga EVA 

juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhitungkan saat akan 

berinvestasi saham. 
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Persamaan penelitian Alfitriady Amries Rusli Tanjung & Edfan Darlis (2009) 

adalah  

1. Variable yang digunakan sama-sama menggunakan variable independen ROA, 

ROE, ROS dan EPS. 

2. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

3. Alat uji yang digunakan penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan 

uji regresi berganda 

Perbedaaan penelitian Alfitriady Amries Rusli Tanjung & Edfan Darlis (2009) 

adalah 

1) Variable penelitian terdahulu menggunakan EVA dan PER sedangkan 

penelitian ini  hanya menggunakan variable 4 dan tidak menggunakan EVA 

dan PER. 

2) Peneliti terdahulu mengambil sampel perusahaan perbankan dan asuransi 2007- 

2009, sedangkan penelitian ini mengambil sampel Perusahaan food and 

beverage pada tahun 2009-2012. 

2.1.5 Noer Sasongko & Nila Wulandari (2006)  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh EVA 

(EconomicValue Added) dan rasio-rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA 

(Return onAsset), ROE (Return on Equity), ROS (Return on Sales), EPS (Earning 

Per Share), dan BEP (Basic Earning Power) terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Jakarta untuk periode 2001-2002.Uji yang digunakan 



14 

 

adalah pengujian ketepatan perkiraan (Goodness of Fit Test) dan Pengujian 

Koefisien Regresi berganda. 

Hasil penelitian adalah: 

1. Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa earning per share (EPS) berpengaruh 

terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya EPS dapat digunakan untuk 

menentukan nilai perusahaan. 

2. Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa Return On Asset, Return On Equity, 

Return On Sale, Basic Earning Power, Dan Economic Value Added tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang 

ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya ROA, ROE, ROS, BEP, 

dan EVA tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai perusahaan. 

Persamaan penelitianNoer Sasongko & Nila Wulandari (2006)adalah  

1)  Variable yang digunakan rasio probalitas terhadap harga saham. 

2) Alat uji yang digunakan sama-sama menggunakan alat uji regresi berganda. 

Perbedaan penelitian Noer Sasongko & Nila Wulandari (2006) dan penelitian ini 

adalah 

1. Penelitan terdahulu selain menggunakan rasio probabiltas juga menggunakan 

EVA sebagai variable independent sedangkan penelitian ini hanya 

menggunakan ROA, ROE, ROS dan EPS. 

2. Peneliti mengambil sampel perusahaan  food and beverage yang go public 

2010- 2012, sedangkan penelitian terdahulu Perusahaan manufaktur yang telah 
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go public, tercatat sebagai emiten sejak tahun 2001 sampai 2002 secara terus 

menerus (tidak pernah mengalami delisting). 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pasar Modal 

A. Pengertian Pasar Modal 

 

 Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual belikan 

sekuritas”. (Tandelilin,2010:12). 

Dalam arti sempit pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) 

yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis 

surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara pedagang efek. Pada 

dasarnya proses transaksi tidak dibatasi oleh dinding dan lokasi gedung pasar 

modal, mengingat transaksi dapat terjadi dimanapun juga. 

B. Jenis Jenis Pasar Modal 

Penjualan  saham  pada  umumnya  dilakukan sesuai dengan  jenis ataupun 

bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjual-belikan.  Jenis- jenis pasar 

modal sebagai berikut: 

1. Pasar  perdana (Primary Market) 

Di dalam pasar primer atau pasar untuk saham yang baru pertama kali 

diterbitan oleh emiten, Saham di jual kepada investor melalui pinjaman emisi. 

Proses penawaran saham di pasar perdana juga dikenal dengan istilah Initial 

Public Offering (IPO). Harga jual saham di tawarkan di pasar perdana disebut 
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dengan harga perdana, yang besarya merupakan kesepakatan antara emiten dan 

penjamin emisi. Penetapan harga perdana didasarkan pada hasil analisis berbagai 

faktor, salah satunya adalah informasi yang diperoleh ketika dilakukan penjajagan 

pasar (road show) oleh emiten bersama penjamin emisi. Para investor dapat 

melakukan pemesanan saham yang ditawarkan di pasar perdana melalui agen 

penjualan yang ditunjuk, dengan harga perdana selama masa penawaran. Di pasar 

perdana dapat terjadi jumlah pesanan atau permintaan saham yang masuk 

melebihi jumlah saham yang ditawarkan yang dikenal dengan istilah 

oversubscribe. Apabila masa penawaran telah berakir, saham tersebut akan dicatat 

di pasar sekuder. 

2. Pasar sekunder  (Secondary Market) 

Di pasar sekunder saham baru yang telah dicatatkan dapat mulai 

ditransaksikan diantara para investor. Transaksi di pasar skunder oleh investor 

melibatkan dealer atau broker. Dealer adalah agen yang membeli dan menjual 

saham dari persediaan atau fortopolio saham sendiri. Dengan demikian dealer 

memiliki protopolio saham dan selalu siap untuk membeli saham dari investor 

yang berminat menjual saham, kemudian menjual saham kepada investor yang 

berminat untuk membeli saham.(I made sudana .2011:95)   

3.Pasar Ketiga (Third Market) 

Adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lainnya di luar bursa (over 

the counter market), di Indonesia disebut sebagai pasar pararel. 
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4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau dengan kata lain 

pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang saham lain tanpa 

melalui pedagang efek. 

C. Peranan Pasar Modal 

 

 Pasar modal dapat juga befungsi sebagai Intermediaries atau sebagai 

lembaga perantara. Fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam 

menunjang perekonomian karena pasar modal mempunyai peran penting dalam 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. 

Peranan penting pasar modal dalam suatu negara, 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. 

Seberapa besar peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari 

lima aspek sebagai berikut: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menetapkan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan. 

2. Pasar modal memberi kesempatan bagi para investor untuk memperoleh hasil 

(return) yang diharapkan. 
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3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor umtuk menjual kembali 

saham yang dimilikinya atau surat berharga yang lainnya. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. 

2.2.2 Pengertian Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud 

saham adalah  selembar  kertas  yang  menerangkan  bahwa  pemilik  kertas  

tersebut adalah pemilik  perusahaan yang  menerbitkan surat  berharga  tersebut. 

Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 

perusahaan tersebut (Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin, 2008:05). 

Menurut  Suad  Husnan  dan  Enny  Pudjiastuti  (2011:257)  saham  atau  

sekuritas merupakan  secarik  kertas  yang  menunjukkan  hak  pemilik  kertas  

tersebut  untuk memperoleh  bagian  dari  prospek  atau kekayaan  perusahaan  

yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi untuk melaksanakan 

hak tersebut. Selembar saham mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan 

menjadi  3 (tiga), yaitu: 

a. Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten 

untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal 
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memberikan arti penting saham karena deviden minimal biasanya ditetapkan  

berdasarkan nilai nominal. 

b.   Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga saat saham itu dicatat di bursa efek. Harga 

saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) 

dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham itu akan dijual 

kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana. 

c.   HargaPasar 

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 di bursa efek. 

Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi harga ini 

disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar 

mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena transaksi di pasar sekunder, kecil 

sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang 

setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar. 

2.2.3 Penilaian Harga Saham 

Motif utama membeli saham adalah untuk menjual kembali saham tersebut 

dengan harga yang lebih tinggi dan untuk memperoleh dividen. Kebanyakan 

investor tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi secara tepat 

harga saham di masa yang akan datang dan dividen yang akan diterima. Bagi para 

analisis mengetahui sebab-sebab yang dapat mempengaruhi harga saham dan 
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dividen di masa yang akan datang adalah sangat penting. Kerangka kerja yang 

digunakan oleh para analis untuk membantu usaha penilaian harga saham adalah 

dengan menggunakan analisis fundamental. 

Analsis fundamental bertolak dari anggapan dasar bahwa setiap investor 

adalah mahluk rasional, oleh karena itu seorang fundamentalis mencoba 

mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perusahaan. Pada 

dasarnya penilian saham yang menghasilakan informasi nilai interistik selanjutnya 

akan dibandingkan dengan harga  pasar saham untuk menentukan posisi jual atau 

beli terhadap suatu saham perusahaan.(Tandelilin, 2010:301). 

2.2.4 Kinerja keuangan perusahaan 

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement“ yaitu 

kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau ke efektifan dalam 

pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian 

kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk 

mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 

dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi,2003: 69). 

Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan 

untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di 

perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik 

maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para 

investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan 
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terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham 

merupakan fungsi dari nilai perusahaan. 

2.2.5 ReturnOn Assets(ROA)  

Return On Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang 

berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan atau laba (profitabilitas) pada tingkat pendapatan, aset 

dan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim, 2003:27). secara  matematis  dapat  

dirumuskan  sebagai berikut :  

          Laba bersih 

ROA= x100 

           Total aktiva 

     

Pengaruh ROA terhadap harga saham, Return On Assets (ROA) merupakan  

rasio yang berhubungan aspek profitabilitas. Rasio ini menunjukan  kemampuan 

perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan  dalam memperoleh 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki.  Semakin  besar  ROA  suatu  

perusahaan,  maka  semakin  baik  pula posisi  perusahaan  tersebut  dari  segi  

penggunaan  asset. 

2.2.6 Return On Equity (ROE) 

Return  On  Equity (ROE)  menunjukkan  bagian  dari  total  profitabilitas  

yang  bisa dialokasikan  untuk  pemegang  saham  atas  modal  yang  mereka  

tanamkan  dalam perusahaan. ROE secara eksplisit memperhitungkan bunga dan 

dividen  saham preferen. Semakin tinggi tingkat pengembaliannya, maka semakin  

baik kedudukan  pemegang  saham. 
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Menurut Munawir (2003: 85) ROE merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan berdasarkan pada ekuitas yang 

dimiliki oleh satu perusahaan, semakin besar ROE menandakan bahwa 

perusahaan semakin baik. 

laba bersih  

ROE= x100 

  Jumlah modal sendiri 

 

Informasi dari besar kecilnya ROE perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya dengan efektif dan efisien. Sehingga 

hal tersebut dapat menimbulkan kepercayaan investor selanjutnya perusahaan 

akan dapat memberikan pendapatan yang lebih besar melalui deviden yang 

diberikan. Dimana investor dapat melihat kemampuan perusahaan dalam 

mengelola modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih.  Tingkat ROE yang 

tinggi merupakan daya tarik bagi investor untuk mengivestasikan  dananya  pada 

perusahaan tersebut. 

2.2.7 Return on Sales (ROS) 

Return  on  Sales (ROS) atau  disebut  juga  Net  Profit  Margin  adalah  

rasio  yang digunakan  untuk  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  dalam  

menghasilkan laba  bersih pada tingat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat 

secara langsung pada analsis common size untuk laporan laba rugi (barisan paling 

akhir)  M. hanafi &Abdul Halim 2009:83.  Dapat di rumuskan sebagai berikut: 

  Laba bersih  

ROS= 

                        Penjualan  
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Net Profit  Margin atau ROS adalah perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, 

sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan beberapa besar  persentase  laba  

bersih yang  diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini maka 

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang 

tinggi. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. 

a) Penjualan Bersih 

Untuk memahami pengertian penjualan bersih atau pendapatan bersih, maka 

terlebih dahulu harus dipahami pengertian  pendapatan (revenue) dan penghasilan 

(income). Definisi keduanya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(2012:23.1) dibedakan sebagai berikut : 

“Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan laporan 

keuangan  sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu preriode 

akutansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset, atau 

penurunan liabilitas yag mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi 

pendapatan maupun keuntungan .” 

 

Untuk pengertian pendapatan dinyatakan dalam SAK (2012:23.2), yaitu  

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 

dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal.” 
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Berdasarkan pernyataan diatas, maka yang dimaksud dengan pendapatan 

bersih dari penjualan adalah jumlah seluruh pendapatan dari penjualan setelah 

dikurangi dengan potongan dan return  penjualan selama suatu periode tertentu. 

b) Penjualan Kotor 

Penjualan kotor adalah pendapatan dari penjualan sebelum pengembalian 

barang (return), diskon dan komisi-komisi penjualan. 

2.2.8 Earning Per Share (EPS) 

Earning  Per  Share (EPS)  merupakan  rasio  dari  laba  bersih  terhadap  

jumlah lembar  saham  atau  pendapatan  yang  diperoleh  dalam  satu  periode  

untuk  setiap lembar saham yang beredar. Pendapatan per lembar saham 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham. Semakin 

tinggi EPS yang dihasilkan maka akan meningkatkan harga saham. 

Dengan memperhatikan pertumbuhan EPS maka dapat dilihat prospek 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam Tandelilin (2010:241) 

EPS dihitung dengan formulasi sebagai berikut : 

  laba bersih       

EPS=  

            Jumlah saham beredar 

 

Tandelilin  (2010:241)  menyatakan  bahwa  EPS  yang  berhubungan  

positif dengan  harga  saham  sesuai  dengan  teori  yang  menyatakan  bahwa  

terdapat hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. 
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2.2.9 Pengaruh Variabel Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE), Return  On Sales (ROS) dan Earning Per Share (EPS) Terhadap 

Harga Saham 

Harga saham di bursa saham bersifat dinamis yang menyebabkan sulit 

ditentukan. Harga saham dapat bergerak naik atau turun karena faktor psikologis, 

akan tetapi dasar dan sekaligus titik awal penilai suatu saham tertentu tetap pada 

kinerja keuangan. Harga saham berhubungan dengan kondisi dan kinerja 

perusahaan. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka akan semakin 

meningkat nilai perusahaan, sehingga harga saham akan meningkat. Peningkatan 

harga saham ini akan semakin meningkat kemakmuran bagi investor, karena 

dengan harga saham yang semakin meningkat maka keuntungan (return) akan 

diperoleh para pemegang saham. 

a) Pengaruh ROA Terhadap Harga Saham 

Pengaruh ROA terhadap harga saham, Return On Asset (ROA)  merupakan  

rasio yang berhubungan aspek profitabilitas. Rasio ini menunjukan  kemampuan 

perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan  dalam memperoleh 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Hasil penelitihan dari Sonia 

Machfiro dan Eko Ganis Sukaharsono(2012), Abdul Rouf(2010) menunjukan 

bahwa variable ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan 

menurut Alfitriady Amries Rusli Tanjung & Edfan Darlis(2009) dan Noer 

Sasongko& Nila Wulandari (2006) menunjukan bahwa variable ROA tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap harga saham 
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b) Pengaruh ROE Terhadap Harga Saham 

Pengaruh ROE terhadap harga saham, Return On Equity (ROE)  

merupakan  rasio yang berhubungan aspek profitabilitas. Rasio ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan 

modal sendiri. Apakah efektif dan efisien jika perusahaan tersebut menggunakan 

modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau 

investor. Hasil penelitihan dari Sonia Machfiro dan Eko Ganis Sukaharsono 

(2012), Arman M.S Hamka (2010), Alfitriady Amries Rusli Tanjung & Edfan 

Darlis (2009) menunjukan bahwa variable ROE berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham sedangkan menurut  Noer Sasongko& Nila Wulandari (2006) 

menunjukan bahwa variable ROE  tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

c) Pengaruh ROS Terhadap Harga Saham 

 Pengaruh ROS terhadap harga saham, Return On Sales (ROS)  merupakan  

rasio yang berhubungan aspek profitabilitas. Rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan keuntungan bersih 

setelah dipotong pajak. Hasil penelitihan dari Alfitriady Amries Rusli Tanjung & 

Edfan Darlis (2009) dan Noer Sasongko & Nila Wulandari (2006) menunjukan 

bahwa variable ROS  tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

d) Pengaruh EPS Terhadap Harga Saham 

Pengaruh EPS terhadap harga saham, earning per sheare (EPS)  merupakan  

rasio yang berhubungan aspek profitabilitas. Rasio ini merupakan  rasio  dari  laba  
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bersih  terhadap  jumlah lembar  saham  atau  pendapatan  yang  diperoleh  dalam  

satu  periode  untuk  setiap lembar saham yang beredar. Pendapatan per lembar 

saham merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham. 

Semakin tinggi EPS yang dihasilkan maka akan meningkatkan harga saham. Hasil 

penelitihan dari Sonia Machfiro dan Eko Ganis Sukaharsono(2012), Abdul Rouf 

(2010),Arman M.S Hamka (2010), Alfitriady Amries Rusli Tanjung & Edfan 

Darlis(2009), Noer Sasongko& Nila Wulandari(2006)  menunjukan bahwa 

variable EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham . 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan telaah teoritis dan pengembangan hipotesis yang dibuat maka 

penelitian ini dapat membangun kerangka pemikiran teoritis pada gambar 2.3 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 .Kerangka pemikiran 

Dari  hasil  analisis  laporan  keuangan  yang  berupa ROA,  ROE,  ROS 

,serta EPS akan dilakukan  pengujian  apakah empat  variable tersebut baik secara 
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serentak maupun parsial akan berpengaruh terhadap perubahan harga saham pada 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2.4 Hipotesis penelitihan. 

Berdasar uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut:  

1. ROA (Return On Assets) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. 

2. ROE (Return On Equity) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. 

3. ROS (Return On Sales) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga 

saham. 

4. EPS (Earning Per Share)  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  

harga saham 

 

 


