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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

A. Karina Fauziah, dkk (2014)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Dividend

Per Share, Return On Asset,  dan Debt Equity Ratio terhadap Harga Saham pada

perusahaan property, Real Estate and Building Contraction yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2010-2012. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian

ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research) dengan pendekatan

kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Devidend Per Share, Return

On Asset, dan Debt Equity Ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhdapa

Harga Saham. Secara prasial variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap

Harga Saham, sedangkan variabel DPS dan DER berpengaruh signifikan terhadap

Harga Saham . Variabel DPS berpengaruh dominan terhadap Harga Saham dengan

nilai Standardized coefficient.

Persamaan : Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan sama yaitu

menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga saham.
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Perbedaan : Pada penelitian terdahulu populasinya adalah perusahaan Property,

Real Estate and Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012,

sedangkan penelitian kali ini menggunakan populasi sampel perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013. Dalam

pengukurannya ada 2 variabel berbeda yang digunakan yaitu Deviden Per Share

(DPS) dan Debt Equity Ratio (DER).

B. Indra Ricky Onibala, dkk (2014)

Ekonomi di negara kita sangat pesat khususnya pada bidang telekomunikasi.

Di era yang semakin modern ini komunikasi sangat dibutuhkan. Sehingga banyak

perusahaan berlomba memperoleh keuntungan lewat menawarkan jasa komunikasi

dengan menjadi provider seluler. Untuk mendapatkan laba tentu mempunyai resiko

yang mungkin bisa terjadi, sehingga para investor mau menjual, membeli, atau

menanam saham pada perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh ROA (Return On

Asset), ROE (Return On Equity), NPM (Net Profit Margin), dan Resiko Kurs

terhadap Harga Saham XL Axiata Tbk periode 2007-2012.  Metode analisis yang

digunakan adalah metode asosiatif. Populasi dari penelitian ini adalah XL Axiata Tbk

dan sampel yang digunakan adalah laporan keuangan XL Axiata Tbk.

Hasil penelitian ini adalah ROA, ROE, NPM dan resiko kurs berpengaruh

terhadap Harga Saham, baik secara simultan maupun parsial. Sebaiknya manajemen
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berupaya untuk meningkatkan nilai ROE sehingga investor menjadi lebih tertarik

untuk berinvestasi karena niai pengembaliann asset perusahaan menjadi lebih tinggi.

Persamaan : Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama menganalisis

Return On Asset, Return On Equity, dan Net Profit Margin terhadap harga saham.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu menambahkan resiko kurs pada variabel

independen dan sampel yang digunakan adalah XL Axiata Tbk periode 2007-2012,

sedangkan dalam penelitian kali ini menggunakan perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.

C. Indra Setiyawan dan Pardiman (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Current Ratio,

Inventory Turnover, Time Interest Earned dan Return On Equity terhadap Harga

Saham terhadap perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di

BEI periode 2009-2012, baik secara parsial maupun secara simultan. Teknik analisis

data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, regresi linier sederhana dan regresi linier

berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Current Ratio berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Harga Saham. Inventory Turnover berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap Harga Saham. Time Interest Earned berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Harga Saham. Return On Equity berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Harga Saham.
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Persamaan : Menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga

saham dan teknik analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan di ambil dari

perusahaan manufaktur tetapi hanya terfokus pada sektor barang konsumsi yang

terdaftar di BEI periode 2009-2012, sedangkan penelitian kali ini menggunakan

seluruh populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

selama periode tahun 2011-2013. Pada penelitian terdahulu ada  3 variabel berbeda

yang digunakan yaitu Current Ratio, Inventory Turnover, dan Time Interest Earned.

Sedangkan, pada penelitian kali ini menggunakan variabel Return On Asset dan Net

Profit Margin.

D. Pryanka J.V Polii,dkk (2014)

Harga saham ditentukan melalui mekanisme harga pada saat pasar saham

sedang berlangsung berdasarkan pada permintaan dan penawaran saham. Bank

Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND) adalah bank yang sebagian besar

modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat melakukan transaksi

dengan pihak luar negeri atau berkaitan dengan valuta asing (valas). Aturan pada

bisnis perbankan di Indonesia harus,  memenuhi CAR sebesar 8%, semakin tinggi

CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari

setiap kredit, sehingga bank yang memiliki kecukupan modal yang baik akan

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang

mengakibatkan harga sahamnya meningkat.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, LDR, ROA, dan

ROE terhadap harga saham. Populasi sebanyak 19 BUSND yang go public dan

sampel yang digunakan sebanyak 10 bank dengan teknik purposive sampling ,

periode data tahun 2010-2012. Penelitian menggunakan teknik asosiatif dan teknik

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan

secara simultan, CAR, LDR, ROA, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap harga

saham, secara parsial CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap harga

saham, sedangkan ROA dan ROE berpengaruh signifikan. BUSND yang go public di

BEI diharapkan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan memperhitungkan

resiko yang  akan dihadapi sehingga meningkatkan harga saham.

Persamaan : Pada penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama menganalisis

pengaruh ROA dan ROE terhadap harga saham.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu populasi yang digunakan sebanyak 19

BUSND yang go public dan sampel yang digunakan sebanyak 10 bank, periode data

tahun 2010-2012, sedangkan penelitian kali ini menggunakan populasi perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2013.

Pada penelitian terdahulu variabel independen yang berbeda yaitu CAR dan LDR.

Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan variabel independen NPM.

E. Paulsem William Manaha (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan, yang

diwakili oleh ROA, ROE, NPM, dan EPS secara simultan maupun parsial, serta
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mengidentifikasi dan menganalisis variabel yang dominan terhadap harga saham

bank-bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009-2011.

Penelitian ini menggunakan ROA, ROE, NPM, EPS sebagai variabel independen dan

harga saham sebagai dependent variabel. Penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan

sebagai sistematis bertujuan untuk menentukan penelitian yang dilakukan dan

memeriksa sebab-sebab gejala tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 bank

swasta perusahaan dari total populasi 27 perusahaan bank swasta. Tes dalam

penelitian ini adalah asumsi klasik yang terdiri dari, uji normalitas, autokorelasi, uji

heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Dalam regresi linier berganda, pengujian

menggunakan uji F adalah digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel

independen secara simultan memiliki berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen dan uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara individual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen secara

simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Secara parsial

variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap harga saham. Variabel yang paling dominan mempengaruhi harga saham

adalah variabel EPS.
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Persamaan : Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan sama yaitu ROA,

ROE, dan NPM berpengaruh pada harga saham dan metode penelitian yang

digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, dan uji f.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu menambahkan Earning Per Share (EPS)

sebagai variabel independen dan sampel yang digunakan adalah 19 bank perusahaan

swasta dari total populasi 27 perusahaan bank swasta yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2009-2011, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan sampel

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun

2011-2013.

F. Rescyana Putri Hutami (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Devidend Per Share

terhadap Harga Sahm Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia Periode 2006-2010. (2) Pengaruh Return On Equity terhadap Harga Saham

Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2006-

2010. (3) Pengaruh Net Profit Margin terhadap Harga Saham Perusahaan Industri

Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. (4) Pengaruh

Divedend Per Share, Return On Equity, dan Net Profit Margin terhadap Harga Saham

Perusahaan Industri Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 200-

6-2010.

Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto. Sampel diambil

menggunakan teknik Purposive Sampling. Jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan
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dari 152 perusahaan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

periode 2006-2010. Dengan demikian data yang di analisis berjumlah 155. Sebelum

melakukan teknik analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

Pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga menggunakan analisis regresi linier

berganda, sedangkan untuk pengujian hipotesis keempat menggunakan analisis

regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Dividend Per Share berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Harga Saham terhadap Perusahaan Industri

Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. (2) Return On

Equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Industri

Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. (3) Net Profit Margin berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Manufaktur yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. (4) Dividend Per Share, Return

On Equity, dan Net Profit Margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga

Saham Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode

2006-2010.

Persamaan : Pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama

menganalisis Return On Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap harga

saham dan teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu tidak menganalisis variabel Return On

Asset tetapi menggunakan variabel Deviden Per Share sebagai variabel independen,

dan populasi yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan manufaktur
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yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010, sedangkan pada penelitian

kali ini menggunakan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia

selama periode 2011-2013.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Signalling Theory (Teori Sinyal)

Teori sinyal merupakan dorongan perusahaan untuk memberikan informasi

kepada pihak eksternal. Dorongan ini disebabkan karena terjadi asimetri informasi

antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri hendaknya

perusahaan mengungkapkan informasi yang dimiliki oleh perusahaan, informasi

keuangan maupun non-keuangan. Jika informasi laba tersebut relevan bagi para

pelaku pasar modal, maka informasi tersebut akan digunakan untuk menganalisis dan

menginterpretasikan nilai saham perusahaan. Menurut Jogiyanto (2000: 392),

informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar

akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar yang akan

datang. Salah satu faktor yang membuat investor menanamkan modalnya saat

berinvestasi adalah retrun yang tinggi, dengan retrun yang tinggi maka investor

berharap mendapatkan imbalan yang tinggi atas investasi yang dilakukan. Retrun

yang diperoleh para investor tergantung dari instrument yang digunakan (Eduardus,

2010:102)
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2.2.2 Harga Saham

Pengertian Harga Saham menurut Sutrisno (2008:310) adalah bukti

kepemilikan bagian modal atau tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas, yang

memberi hak menurut besar-kecilnya modal yang disetor. Saham juga didefenisikan

sebagai tanda penyertaan badan usaha suatu perusahaan. Selembar saham adalah

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik

(berapapun porsinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sesuai

dengan porsi kepemilikan yang tertera pada saham. Harga saham 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.

b. Harga Perdana

Harga ini merupakan harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa

efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin

emisi (underwriter) dan emiten.

c. 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 dicatatkan di

bursa.
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Darmadji dan Fakhruddin (2001: 10) menyatakan bahwa 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. Menurut

Husnan dan Pudjiastuti (1998: 134) apabila kemampuan perusahaan menghasilkan

laba meningkat, harga saham akan menignkat. Dengan kata lain, profitabilitas

mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham

dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

A. Faktor yang bersifat fundamental

Merupakan faktor yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dan

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini meliputi:

a. Kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan.

b. Prospek bisnis perusahaan di masa datang.

c. Prospek pemasaran dari bisnis yang dilakukan.

d.Perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasi

perusahaan.

e. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

B. Faktor yang bersifat teknis
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Faktor teknis menyajikan informasi yang menggambarkan pasaran suatu efek,

baik secara individu maupun secara kelompok. Para analis teknis dalam

menilai harga saham banyak memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perkembangan kurs

b. Keadaan pasar modal

c. Volume dan frekuensi transaksi suku bunga

d. Kekuatan pasar modal dalam mempengaruhi harga saham perusahaan.

C. Faktor sosial politik

a. Tingkat inflasi yang terjadi

b. Kebijaksanaan moneter yang dilakukan oleh pemerintah

c. Kondisi perekonomian

d. Keadaan politik suatu Negara

2.2.3 Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Rasio

profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan

(atau mungkin sekelompok aktiva perusahaan). Profitabilitas suatu perusahaan diukur

dari kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan

membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah

aktiva perusahaan tersebut.
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b. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Adapun jenis-jenis Rasio Profiabilitas adalah sebagai berikut :

1) Return On Asset (ROA)

2) Return On Equity (ROE)

3) Net Profit Margin (NPM)

c. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham

Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROE). Return On

Asset (ROE) digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi

para pemegang saham. ROE membandingkan laba bersih setelah pajak (dikurangi

dividen saham biasa) dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham

diperusahaan. Angka tersebut menunjukan seberapa baik manajemen memanfaatkan

investasi para pemegang saham. Semakin besar ROE semakin besar pula harga saham

karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima

investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut

dan hal ini menyebabkan harga pasar saham cenderung naik.

2.2.4 Return on Asset (ROA)

Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktifitas

investasi. Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata
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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.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.2.5 Return on Equity (ROE)

Mardiyanto (2009: 196) ROE adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para

pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang

saham atau nilai perusahaan.

Riyadi (2006:155) Return On Equity adalah perbandingan antara laba

bersih dengan modal (modal inti)  perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat

persentase yang dapat dihasilkan. ROE sangat penting bagi para pemegang

saham dan calon investor, karena ROE yang tinggi berarti para pemegang saham

Retrun On Asset = Laba Bersih x 100%
Total Aktiva



22

akan memperoleh dividen yang tinggi pula dan kenaikan ROE akan

menyebabkan kenaikan saham.

Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROE adalah rasio yang digunakan

untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang

diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE diukur dengan perbandingan antara

laba bersih dengan total modal. Angka ROE yang semakin tinggi memberikan

indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin

tinggi.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.2.6 Net Profit Margin (NPM)

Alexandri (2008: 200) Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan

untuk menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih

setelah dipotong pajak. Bastian dan Suhardjono (2006: 299) Net Profit Margin 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 menunjukan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap

penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan

perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara laba bersih

Return On Equity = Laba Setelah Pajak x 100%
Total Modal
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sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam

mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu

sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya

untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per

rupiah penjualan. Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat

menilai apakah perusahaan itu profitable atau tidak.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak x 100 %
Penjualan
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2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan model kerangka penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:

H1 : Return On Assets (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

H2 : Return On Equity (ROE) mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

H3 : Net Profit Margin (NPM) mempunyai pengaruh positif terhadap harga

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
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