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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai “Pengaruh Faktor-faktor Fundamental terhadap 

Harga Saham yang Terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI) tahun 2012-2016” ini 

menggunakan acuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu sebagai berikut: 

1. Abdullah (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari bukti empiris tentang pengaruh 

Earning Per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio 

(PER), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) terhadap harga saham 

pada tambang listrik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi pada penelitian ini 

sebanyak 20 perusahaan dan sampel yang di ambil sebanyak 13 perusahaan 

tambang di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Teknik pengambilan 

sampling memakai purposive sampling. 

Hasilnya menunjukkan secara simultan Earning Per Share (EPS), Debt to 

Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), Return On Assets (ROA), Return 

On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham pada tambang listrik di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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Persamaan : 

Terdapat variabel independen yaitu Earning Per Share (EPS), Return 

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

Perbedaan : 

a. Peneliti sebelumnya menggunakan variable independen yaitu Debt to 

Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER) sedangkan penelitian 

ini menggunakan Dividend Per Share (DPS) sebagai variabel 

independen. 

b. Peneliti sebelumnya meneliti periode penelitian 2008-2011 sedangkan  

penelitian ini meneliti periode penelitian tahun 2012-2016. 

 

2. Fitriansyah (2016) 

 Penelitian ini menganalisis pengaruh Return on Equity (ROE), Debt to 

Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover (TATO), dan Price Earning Ratio 

(PER) terhadap harga saham perusahaan property dan real estate yang go publik 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan real estate yang go publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2007-2010 sebanyak 45 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini dipilih 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 21 perusahaan-perusahaan real estate di bursa efek Indonesia 

(BEI). Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif dalam 

bentukdokumen-dokumen, yang berkompilasi secara sistematis dan berasal dari  

Bursa Efek Indonesia (BEI). Menggunakan software SPSS dengan Teknis analisis 

data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
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 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Equity (ROE) dan 

Price Earning Ratio (PER) berpengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan 

Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Assets Turnover (TATO) tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

Persamaan :  

a. Pada variabel independen terdapat Return on Equity (ROE). 

b. Alat pengujiannya menggunakan regresi linear berganda. 

Perbedaan : 

a. Variabel penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen 

Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turnover (TATO), dan Price 

Earning Ratio (PER), sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

Return On Asset (ROA), Dividend Per Share (DPS), dan Earning Per 

share (EPS) sebagai variabel independen. 

b. Penelitian sebelumnya meneliti periode 2007-2010, sedangkan 

penelitian ini meneliti periode 2012-2016. 

  

3. Ulul Azmi (2016) 

Penelitian sebelumnya menguji pengaruh Net Profit Margin (NPM), 

Return On Assets (ROA) dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham emiten 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2014. Populasi peneliatan 

sebelumnya menggunakan 45 perusahaan LQ45 dan  menggunakan sampel 

sebanyak 15 perusahaan yang peneliti pilih. Pemilihan dilakukan dengan 

mendownload laporan data keuangan pada perusahaan emiten LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi 
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klasik, regresi linear berganda, analisis korelasi, analisis determinasi, dan 

melakukan uji hipotesis dengan uji t dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa Return on Asset 

(ROA), Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham emiten LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Persamaan : 

Terdapat variabel independen yaitu Return On Assets (ROA). 

Perbedaan : 

a. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yaitu Net 

Profit Margin (NPM) dan Current Ratio (CR) sedangkan penelitian ini 

hanya menggunakan variabel dependen yaitu Return On Equity (ROE), 

Divedend per Share (DPS) dan Earning Per Share (EPS). 

b. Penelitian sebelumnya meneliti periode 2010-2014, sedangkan 

penelitian ini menggunakan periode 2012-2016. 

 

4. Amanah (2014) 

Tujuan dari penelitian ini menganalisis seberapa besar pengaruh rasio 

likuiditas dan rasio profitabilitas terhadap harga saham. Populasi dari penelitian 

ini adalah seluruh perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori indeks 

LQ45 tahun 2008-2012. Sampel pilihan penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling dan dihasilkan 21 perusahaan. Metode statistik adalah dengan 

menggunakan analisis regresi berganda.  

Hasil dari penelitian ini adalah Current Ratio (CR) dan Return On Assets 

(ROA) memiliki pengaruh positif signifikan  terhadap harga saham sedangkan 
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Quick Ratio (QR) dan  Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap harga saham. 

Persamaan : 

a. Pada variabel independennya terdapat variabel Return On Equity (ROE) 

dan Return On Assets (ROA). 

b. Alat pengujiannya menggunakan regresi linier berganda. 

 

Perbedaan : 

a. Peneliti sebelumya menggunakan variabel independen yaitu Current 

Ratio (CR) dan Quick Ratio (QR), sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel independen Dividend Per Share (DPS), dan 

Earning Per share (EPS). 

b. Peneliti sebelumnya meneliti periode 2008-2012 sedangkan penelitian 

ini meneliti periode penelitian tahun 2012-2016. 

 

5. Ryan Damayanti (2014) 

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dividend Per Share (DPS), dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. 

Populasi peneliatan ini seluruh perusahaan dan sampel yang digunakan sebanyak 

13 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian secara simultan bahwa Dividend Per Share (DPS), dan 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap harga saham saham pada 
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perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2010-2012. 

Persamaan : 

a. Meneliti pengaruh Return Dividend Per Share (DPS), dan Earning Per 

Share (EPS) terhadap harga saham. 

b. Analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda 

Perbedaan : 

Penelitian sebelumnya meneliti periode 2010-2012, sedangkan 

penelitian ini menggunakan periode 2012-2016. 

 

6. Irwadi (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dividend Per Share 

(DPS) dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham pada perusahaan go 

public di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berdasarkan sample (purposive 

sampling) di dapatkan 7 perusahaan industri manufaktur yang melaporkan laporan 

keuangan secara lengkap dan menerbitkan  dividen selama lima tahun berturut-

turut. 

Hasil Peneliatian menunjukkan secara parsial Dividend Per Share tidak 

memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan industri manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012. 

Persamaan : 

a. Pada variabel independen terdapat variabel Dividend Per Share (DPS), 

Earning Per Share (EPS). 

b. Alat uji yang dipakai adalah analisis regresi berganda. 
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Perbedaan : 

Peneliti sebelumnya meneliti periode 2008-2012 sedangkan penelitian ini 

meneliti periode 2012-2016. 

 

 

 

 

No Penelitian Terdahulu 
Variabel Independen 

ROA ROE EPS DPS 

1 Abdullah (2016) TB TB TB B 

2 Amanah (2014) B TB   

3 Fitriansyah (2016)  B   

4 Irwadi (2014)   B TB 

5 Ryan Damayanti (2014)   B B 

6 Ulul Azmi (2016) TB    

 

Keterangan : 

ROA : Return On Assets 

ROE : Return On Equity 

EPS : Earning Per Share 

DPS : Dividend Per Share 

TB : Tidak Berpengaruh 

B : Berpengaruh 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada penelitian ini, teori-teori yang melatarbelakangi dan yang mendasari 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Hasil Matriks Penelitian Terdahulu 
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2.2.1 Stakeholder Theory 

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori Stakeholder merupakan teori yang 

menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada 

seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah 

yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam 

mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. 

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen 

perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul 

bagi stakeholder. Meskipun stakeholder theory mampu memperluas perspektif 

pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara 

perusahaan dengan stakeholder, teori ini memiliki kelemahan. Perusahaan hanya 

diarahkan untuk mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan 

berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang 

dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa stakeholder 

theory mengabaikan pengaruh masyarakat luas (society as a whole) terhadap 

penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan. 

2.2.2 Faktor Fundamental  

Menurut Sunariyah (2011:167) mendefinisikan analisis fundamental adalah lebih 

membandingkan antara suatu harga pasar dan saham itu guna untuk menentukan 
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apakah harga pasar saham sudah bisa mencerminkan nilai instrinsiknya atau 

belum serta menitik beratkan pada suatu dana kunci dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk mempertimbangkan dalam perhitungan apakah suatu harga 

saham telah diapresiasi secara benar dan tepat, dimana nilai intrinsik ini 

ditentukan oleh faktor fundamental.  

Penilaian kewajaran harga saham yang tebentuk di pasar modal oleh 

investor dapat dilakukan melalui pendekatan fundamental, sedangkan risiko 

sistematis (market risk) dapat mengurangi besarnya tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh investor. Pendekatan fundamental bertitik-tolak dari pemikiran bahwa 

harga saham yang wajar ditentukan oleh ekspektasi atas dividen, pertumbuhan 

keuntungan dan tingkat bunga diskon di masa mendatang. Analisis fundamental 

merupakan analisis yang berbasis pada berbagai data riil untuk mengevaluasi atau 

memproyeksi nilai suatu saham. (Darmadji dan Fakhrudin:2006). 

2.2.3 Harga Saham 

Saham adalah alternatif untuk menghasilkan keuntungan bentuk capital 

gain dan deviden. Jika investor ingin membeli saham, maka saham itu menjadi 

hak miliknya yang dikenal sebagai pemegang saham perusahaan yang 

menerbitkan saham itu. Pada Pendekatan harga saham di BEI sangat 

mempengaruhi keputusan-keputusan para investor dalam hal memutuskan 

investasinya, maka seorang investor perlu informasi yang jelas baik secara 

individu ataupun kelompok. Mengingat pergerakan harga saham banyak 

memerlukan identifikasi dan sumber informasi yang terperinci. Terutama pada 
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harga saham penutupan, dimana ialah harga saham terakhir kali pada saat 

berpindah tangan di akhir perdagangan. Harga penutupan mungkin akan menjadi 

harga pasar. Bagi emiten harga saham penutupan ialah harga penentuan 

perusahaannya termasuk emiten-emiten yang tergolong ke dalam saham LQ45 

yang memiliki kriteria yang tinggi hanya bisa tetap bertahan menjadi bagian dari 

saham LQ45. (Halim 2015:6) 

 

2.2.4 Return On Assets (ROA) 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

aktiva yang dipergunakan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. Apabila tingkat ROA itu rendah, tidak selalu berarti buruk. Hal 

tersebut dapat diakibatkan oleh keputusan yang disengaja untuk menggunakan 

utang dalam jumlah besar, beban bunga yang tinggi menyebabkan laba bersih 

menjadi relatif rendah (Brigham and Houston, 2010:148). Rumus untuk 

menghitung ROA adalah sebagai berikut:  

     Laba Bersih Setelah Pajak 

ROA =      X 100 % 

      Total Aset 

 

 

2.2.5 Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di 

dalam perusahaan (Syamsuddin, 2009:64). Semakin tinggi rasio ini berarti 
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semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Formula Return on Equity (ROE) adalah sebagai berikut:  

      Laba Bersih Setelah Pajak 

ROE =          X 100% 

             Ekuitas/Modal 

 

2.2.6 Dividend Per Share (DPS) 

Dividen Per Share (DPS) adalah pembagian sisa laba bersih perusahaan 

yang didistribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS. Dividen 

Per Share (DPS) digunakan untuk mengukur berapa rupiah yang diberikan kepada 

pemegang saham dari keuntungan perusahaan untuk setiap lembar saham. 

Investor mengahrapkan dividen yang diterimanya dalam jumlah besar dan 

mengalami peningkatan setiap periode. Rumus untuk Dividen Per Share (DPS) 

adalah : 

                                Dividen Tunai 

DPS =          X 100% 

                   Jumlah Saham yang Beredar  

 

 

 

2.2.7 Earning Per Share (EPS) 

Menurut Darmadji (2006:139) “Earning Per Share (EPS) merupakan rasio 

yang menunjukan berapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau 

pemegang saham per saham”. Semakin tinggi nilai Earning Per Share (EPS) tentu 

saja menggambarkan pemegang saham karena semakin besar laba yang 

disediakan untuk pemegang saham. Profitabilitas merupakan salah satu 

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan 
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menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada 

laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainya. 

Adapun rumus untuk menghitung Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

                                Laba Bersih 

EPS =          X 100% 

                   Jumlah saham yang beredar  

 

2.2.8 Hubungan Return On Assets (ROA) terhadap Harga Saham 

ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan total aktiva. Semakin 

besar rasio ini, maka semakin besar kinerja yang dicapai perusahaan selama satu 

periode akuntansi. Pertumbuhan pada Return On Assets (ROA) tidak diikuti 

dengan kestabilan harga saham. Hal ini dapat dijelaskan perusahaan 

menginginkan laba yang optimal, perusahaan memperoleh banyak keuntungan, 

dengan mengembangkan usahanya dan beroprasi secara terus menerus dan 

memperoleh dana dari investor dengan biaya modal yang dapat ditekan. 

Sedangkan investor akan memperoleh return yang diinginkan dengan saham yang 

telah dibelinya (Munawir, 2001 : 89). 

Hasil pengujian hipotesis dari Ulul Azmi (2016) menunjukkan bahwa  

Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa perubahan nilai Return On Assets (ROA) 
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akan memberikan kontribusi yang positif tetapi tidak terlalu signifikan terhadap 

harga saham LQ 45, yaitu kenaikan atau penurunan nilai Return On Assets (ROA) 

tidak terlalu berdampak dan signifikan pada kenaikan atau penurunan harga 

saham, sedangkan menurut Amanah (2014) Return On Assets (ROA) memiliki 

pengaruh positif terhadap harga saham. 

2.2.9 Hubungan Return On Equity (ROE) terhadap Harga Saham 

Return On Equity (ROE) merupakan pengukuran dari penghasilan yang 

bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun preferen atas 

modal mereka yang sudah diinvestasikan ke dalam perusahaan. Semakin tinggi 

rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh 

pihak manajemen perusahaan, maka akan membawa keberhasilan bagi perusahaan 

sehingga mengakibatkan tingginya harga saham (Syamsuddin, 2009:64). 

Hasil pengujian hipotesis dari Amanah (2014) menunjukkan bahwa Return 

On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini bertolak 

belakang dengan Fitriansyah (2016), yang menunjukkan bahwa Return On Equity 

(ROE) berpengaruh terhadap harga saham. 

2.2.10 Hubungan Dividend Per Share (DPS) terhadap Harga Saham 

Dividend Per Share (DPS) merupakan total semua dividen tunai yang 

dibagikan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Informasi mengenai 

dividen per share sangat diperlukan untuk mengetahui berapa besar keuntungan 
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setiap lembar saham yang akan diterima oleh para pemegang saham. Jika dividen 

per share yang diterima naik maka akan mempengaruhi harga saham di pasar 

modal karena dengan naiknya dividen per share kemungkinan besar akan menarik 

investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Banyaknya saham yang dibeli 

maka harga saham suatu perusahaan akan naik di pasar modal (Darmadji dan 

Fakhrudin:2006). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ryan Damayanti (2014) diketahui 

bahwa variabel Dividend Per Share (DPS) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Irwadi (2014) 

yang menunjukkan bahwa Dividend Per Share (DPS) tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

 

2.2.11 Hubungan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham 

Earning Per Share (EPS) juga merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan suatu manajemen dalam hal mencapai keuntungan bagi para 

pemegang saham serta Earning Per Share (EPS) menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba untuk tiap lembar sahamnya atau gambaran 

mengenai sejumlah rupiah yang akan diperoleh oleh investor dari setiap jumlah 

saham yang dimilikinya. Oleh karena itu, dengan mengetahui Earning Per Share 

(EPS) suatu perusahaan maka investor dapat menilai potensi pendapatan yang 

akan diterimanya (Darmadji dan Fakhrudin:2006). 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwadi (2014) diketahui bahwa 

variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini 

bertolak belakang dengan penelitian Abdullah (2016) yang menunjukkan bahwa 

Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

      H1 

      

          

      H2 

 

             H3 

            

   H4 

 

 

2.4 Perumusan Hipotesis 

Mengacu dari kerangka pemikiran di atas, dapat ditarik beberapa hipotesis. 

Dalam penelitian ini, hipotesis digunakan sebagai pedoman dalam menguji data 

penelitian agar penelitian tidak terlalu luas. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. H1 : Return On Assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan food beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Return On Assets (ROA) (X1) 

Return On Equity (ROE) (X2) 

Harga Saham (Y) 

Dividend Per Share (DPS) (X3) 

Earning Per Share (EPS) (X4) 
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2. H2 : Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

pada perusahaan food beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3. H3 : Dividend Per Share (DPS berpengaruh signifikan tehadap harga saham 

pada perusahaan food beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4. H4 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan tehadap harga saham 

pada perusahaan food beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 


