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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

1. Rita, dkk (2019) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan yang dapat dinilai dari harga saham dipasar saham. 

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kinerja keuangan sebagai variabel independen dan harga saham 

sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 17 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis regresi berganda 

dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

keputusan investasi dan keputusan pendanaan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel kinerja keuangan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap harga saham. Hal ini karena proksi ROA mampu 

memberikan sinyal yang cukup untuk mempengaruhi calon investor.   
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Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada kesamaan variabel independen yang digunakan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan 

variabel independen keputusan pendanaan dan kinerja keuangan yang menjelaskan 

pengaruhnya terhadap harga saham dengan perusahaan sektor manufaktur sebagai 

objek penelitian. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah 

tahun 2013-2017 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan variabel independen keputusan investasi. 

2. Debora Silitonga, dkk (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh earning per share, 

total aset turn over dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah earning per share, total aset turn over 

dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen dan harga saham sebagai 

variabel dependen. Sampel penelitian ini menggunakan 21 perusahaan sektor 

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel earning per share berpengaruh positif 
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terhadap harga saham sedangkan total assets turn over dan pertumbuhan penjualan 

tidak berpengaruh terhadap harga saham.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada variabel independen yang digunakan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel 

independen pertumbuhan penjualan yang menjelaskan pengaruhnya terhadap harga 

saham. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah 

tahun 2012-2016 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

b. Variabel independen earning per share, total assets turn over tidak 

ditambahkan dalam penelitian sekarang. 

c. Obyek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor property and real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Preisia dan Lintje (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. Variabel ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan penjualan dipilih sebagai variabel independen dalam 
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penelitian ini sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 32 perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Metode pengambilan sampel 

yaitu dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Sedangkan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap 

variabel dependennya yaitu harga saham. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada kesamaan variabel independen yang digunakan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan 

variabel independen pertumbuhan penjualan yang menjelaskan pengaruhnya 

terhadap harga saham dengan perusahaan sektor manufaktur sebagai objek 

penelitian. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu hanya 3 

tahun yaitu mulai dari tahun 2015-2017 sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan periode 5 tahun mulai dari tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel 

independen. 
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4. Dhian, dkk (2018) 

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh 

dari Corporate Social Responbility (CSR), laba kotor, profitabilitas dan kebijakan 

dividen terhadap harga saham. Dalam penelitian ini, Corporate Social Responbility 

(CSR), laba kotor, profitabilitas dan kebijakan dividen dipilih sebagai variabel 

independen sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan terindeks di Kompas 100 periode 2014-2017. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laba 

kotor berpengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan variabel kebijakan 

dividen dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu 

harga saham. Selain itu untuk variabel Corporate Social Responbility (CSR) tidak 

memoderasi pengaruh laba kotor, kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap 

harga saham. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada kesamaan variabel independen yang digunakan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan 

variabel independen kebijakan dividen dan untuk variabel profitabilitas memiliki 

kesamaan dengan variabel kinerja keuangan pada penelitian sekarang dimana sama-

sama menggunakan rumus Return On Assets. 
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Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2014-2017 sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

b. Variabel laba kotor ditambahkan sebagai variabel independen dalam penelitian 

terdahulu. 

c. Penelitian terdahulu menambahkan variabel Corporate Social Responbility 

(CSR) sebagai variabel pemoderasi. 

d. Penelitian sekarang memilih untuk menggunakan perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel nya 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan terindeks di Kompas 100. 

5. I Nyoman Sutapa (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah analisis rasio yang terdiri 

dari Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), dan 

kinerja keuangan yang terdiri dari Earning per share (EPS) memiliki berpengaruh 

terhadap harga saham. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen 

Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan 

Earning per share (EPS) dan harga saham sebagai variabel dependennya. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks 

LQ45 pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling dimana 
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sampel yang dipilih atas dasar pertimbangan atau kriteria tertentu dan jumlah 

sampel yang didapat dalam penelitian adalah 56 perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Current Ratio dan Earning per share berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Sedangkan Debt to Equity Ratio dan Return on Equity tidak 

berpengaruh terhadap harga saham.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-

sama menggunakan rasio Debt Equity Ratio (DER) untuk menghitung pengaruh 

salah satu variabel independen yang digunakan terhadap harga saham. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2015-2016 sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan variabel Current Ratio (CR), Return on 

Equity (ROE), dan kinerja keuangan yang terdiri dari Earning per share (EPS) 

sebagai variabel independen. 

c. Penelitian terdahulu memilih menggunakan obyek perusahaan yang masuk 

dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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6. Sri Anah, dkk (2018) 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel current ratio, debt to equiy ratio, dan price book value terhadap harga 

saham. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Penelitian ini memilih current 

ratio, debt to equiy ratio, dan price book value sebagai variabel independen dan 

variabel dependennya adalah harga saham. Analisis regresi linier berganda dipilih 

sebagai teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam pemilihan 

sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga didapatkan jumlah 

sample dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan. Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa variabel current ratio dan price book value berpengaruh positif 

terhadap harga saham sedangkan untuk variabel debt to equiy ratio berpengaruh 

negatif terhadap harga saham. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-

sama menggunakan rasio Debt to Equity Ratio (DER). 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Periode yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2012-2016. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan variabel Current Ratio (CR) dan Prive 

Book Value (PBV) sebagai variabel independen. 
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c. Penelitian terdahulu memilih menggunakan obyek perusahaan transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

7. Om Hari dan Goel Sonal (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengaruh berbagai faktor penentu terhadap harga pasar saham 

dalam konteks ekonomi India. Setidaknya dalam penelitian ini menggunakan tujuh 

variabel independen yaitu return on equity, dividen per saham, earning per share, 

dividend payout ratio, debt equity ratio, total rasio turnover aset dan dividend yield 

sedangkan harga saham sebagai variabel dependen. Populasi yang digunakan 

adalah perusahaan industri otomotif, industri perangkat lunak komputer, farmasi 

dan tekstil yang ada di India tahun 2012-2016 dengan total perusahaan yang terpilih 

sebanyak tiga puluh satu perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah konsep analisis korelasi, mutikolinearitas, dan regresi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dividen per saham, earning per share, dividend 

payout ratio, total rasio turnover aset, return on equity memiliki pengaruh yang 

positif terhadap harga saham, sedangkan variabel debt equity ratio dan dividend 

yield tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada kesamaan antara penelitian terdahulu dengan 
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penelitian sekarang adalah menggunakan dividend payout ratio dan debt equity 

ratio untuk menentukan pengaruhnya terhadap harga saham. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Periode sampel penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah 

tahun 2012-2016 sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode sampel 

tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan variabel independen return on equity, 

dividen per saham, earning per share, total rasio turnover aset dan dividend 

yield. 

c. Obyek penelitian terdahulu adalah perusahaan industri otomotif, industri 

perangkat lunak komputer, farmasi dan tekstil yang ada di India yang berada 

dalam konteks ekonomi India sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

8. Snezana dan Ivan (2017) 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor 

penentu utama terhadap harga saham di Belgrade Stock Exchange. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, return 

on assets (ROA), return on equity (ROE), laba per saham, nilai buku saham, 

leverage, price earnings ratio dan price to book ratio sedangkan harga saham 

sebagai variabel dependennya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Belgrade Stock Exchange periode 2010-2014 dengan 
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total empat puluh dua perusahaan yang kemudian dijadikan sampel. Analisis regresi 

linier berganda dipilih sebagai teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variabel ukuran perusahaan, return on 

assets (ROA), leverage, laba per saham, nilai buku saham dan price to book ratio 

berpengaruh positif terhadap harga saham sedangkan return on equity (ROE) dan 

price earnings ratio tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-

sama menggunakan rasio return on assets (ROA) dan leverage untuk menghitung 

seberapa besar pengaruh rasio tersebut terhadap harga saham. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Periode yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2010-2014. 

b. Penelitian terdahulu menambahkan variabel ukuran perusahaan, return on 

equity (ROE), laba per saham, nilai buku saham, price earnings ratio dan price 

to book ratio sebagai variabel independen. 

c. Penelitian terdahulu memilih menggunakan obyek seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Belgrade Stock Exchange sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 
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9. Fransiska, dkk (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

pertumbuhan penjualan, dividend payout ratio dan debt to equity ratio terhadap 

harga saham. variabel pertumbuhan penjualan, dividend payout ratio dan debt to 

equity ratio merupakan variabel independen sedangkan variabel dependennya 

adalah harga saham. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan property and 

real estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014 sebanyak 45 perusahaan yang 

diambil 10 perusahaan untuk dijadikan sampel. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis asosiatif dengan metode asumsi klasik, regresi linear berganda dan 

uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan 

dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham sedangkan debt to 

equity ratio berpengaruh negatif terhadap harga saham. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada variabel pertumbuhan penjualan sama-sama 

digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Selain itu dividend 

payout ratio dan debt to equity ratio digunakan untuk menghitung seberapa besar 

pengaruhnya terhadap harga saham. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2011-2014 sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu memilih menggunakan obyek perusahaan property and 

real estate di Bursa Efek Indonesias edangkan penelitian sekarang 
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menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

10. Sofyan Marwansyah (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan bank 

capital adequacy ratio (CAR), nonperforming loan (NPL), return on assets (ROA), 

loan to deposit ratio (LDR) terhadap harga saham. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah capital adequacy ratio (CAR), 

nonperforming loan (NPL), return on assets (ROA), loan to deposit ratio (LDR) 

sedangkan harga saham sebagai variabel dependennya. Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh bank BUMN di Indonesia periode 2008-2015. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 

return on assets (ROA) dan nonperforming loan (NPL) berpengaruh positif 

terhadap harga saham sedangkan capital adequacy ratio (CAR) dan loan to deposit 

ratio (LDR) tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu yang terletak pada kesamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan rasio return on assets (ROA) 

untuk menghitung seberapa besar pengaruh rasio tersebut terhadap harga saham. 

Selain persamaan, terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yang terletak pada: 

a. Periode yang digunakan dalam penelitian sekarang adalah tahun 2014-2018 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2008-2015. 
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b. Variabel capital adequacy ratio (CAR), nonperforming loan (NPL) dan loan 

to deposit ratio (LDR) sebagai variabel independen. 

c. Penelitian terdahulu memilih menggunakan obyek perusahaan bank BUMN 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti 

Variabel Dependen : Harga Saham 

Variabel Independen 

kinerja 
keuangan 

pertumbuhan 
penjualan 

kebijakan 
dividen 

keputusan 
pendanaan 

1 Rita, dkk (2019) B+ - - TB 

2 

Debora Silitonga, dkk 

(2019) - TB - - 

3 Preisia dan Lintje (2019) - B+ - - 

4 Dhian, dkk (2018) TB   TB - 

5 I Nyoman Sutapa (2018) - - - TB 

6 Sri Anah, dkk (2018) - - - B- 

7 
Om Hari dan Gonel 
Sonal (2017) - - B+ TB 

8 Snezana dan Ivan (2017) B+ - - B+ 

9 Fransiska, dkk (2016) - TB TB B- 

10 
Sofyan Marwansyah 
(2016) B+ - - - 

Keterangan: 

B+ = Berpengaruh Positif 

B- = Berpengaruh Negatif 

TB  = Tidak berpengaruh 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori sinyal (Signalling Theory) 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973, mengenai 

bagaimana sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk 

memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek kedepan, tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan di mana 

manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai internal 

perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan dari pada pihak investor. Jika 

sinyal manajemen mengindikasikan goodnews, maka dapat meningkatkan harga 

saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan badnews dapat 

mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan (Brigham dan Houston, 

2017:521-522). 

Teori sinyal (signaling theory) menekankan kepada pentingnya 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di 

luar perusahaan. Sinyal yang diberikan merupakan informasi kinerja perusahaan 

untuk merealisasikan keinginan pemilik. Dorongan perusahaan untuk memberikan 

sinyal (informasi) adalah untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara 

perusahaan dengan pihak luar perusahaan seperti investor. Hal ini disebabkan 

karena apabila informasi yang diperoleh pihak luar perusahaan dirasa kurang maka 

akan menngakibatkan turunnya harga saham. Oleh karena itu perusahaan akan 

memberikan sinyal kepada pihak luar perusahaan dan cenderung akan memberikan 
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sinyal yang mengindikasikan prospek perusahaan yang cerah agar menaikkan harga 

saham (Brigham dan Houston, 2017:499-500). 

Teori sinyal menjelaskan bahwa dengan menaikkan tingkat kinerja 

keuangan dan menurunkan keputusan pendanaan melalui hutang maka akan dapat 

memberikan sinyal yang positif bagi investor sehingga menggambarkan masa 

depan perusahaan yang baik dan harga saham akan mengalami peningkatan. 

Semakin tinggi prosentase pertumbuhan penjualan maka perusahaan dapat 

dikatakan berhasil dalam mengelola kegiatan operasi bisnisnya dan berdampak 

pada kenaikan laba yang dihasilkan. Dengan meningkatnya laba, hal ini dapat 

berpengaruh pada kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan dan 

diharapkan berdampak semakin menguntungkan bagi para investor. 

Perusahaan dalam memberikan sinyal (informasi) kepada pihak luar 

perusahaan dapat menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut 

dapat memuat informasi-informasi tentang kondisi perusahaan yang bermanfaat 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.  

2.2.2 Harga Saham 

Menurut Jogiyanto (2016:188) harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar 

bursa pada saat tertentu dimana harga saham tersebut ditentukan oleh para pelaku 

pasar. Dalam hal ini, harga saham dapat berubah naik ataupun turun dalam kurun 

waktu yang sangat cepat bahkan dalam hitungan detik sekalipun. Hal ini terjadi 

dikarenakan perubahan harga saham bergantung pada permintaan dan penawaran 
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antara pembeli dengan penjual saham. Harga saham dapat mencerminkan nilai 

perusahaan secara umum apabila harga saham itu tinggi maka dapat disimpulkan 

secara garis besar bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai yang baik dan begitu 

juga sebaliknya. Harga penutupan (closing price) dapat dijadikan sebagai penentu 

harga saham tahunan suatu emiten. Menurut Widoatmojo (2012:91), jenis-jenis 

harga saham dibedakan menjadi beberapa, diantaranya yaitu: 

1. Harga nominal merupakan harga yang tertera pada sertifikat saham yang telah 

ditetapkan oleh emiten. Dividen minimal ditetapkan berdasarkan besarnya 

harga nominal. 

2. Harga perdana merupakan harga saat saham perusahaan tercatat dibursa efek. 

Harga ini biasanya ditentukan oleh penjamin emisi dan emiten berdasarkan 

harga jual dari perjanjian emisi kepada investor.  

3. Harga pasar merupakan harga jual dari investor satu ke investor lain. Harga ini 

terjadi setelah saham tercatat dibursa efek. Transaksi ini terjadi di pasar 

sekunder dan tidak melibatkan emiten. 

4. Harga pembukaan merupakan harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli 

pada waktu bursa dibuka. Harga pembukaan dapat menjadi harga pasar ketika 

saat hari bursa dibuka terjadi transaksi saham dan harganya sesuai yang 

diinginkan oleh pembeli dan penjual. 

5. Harga penutupan merupakan harga yang diinginkan oleh penjual dan pembeli 

pada waktu bursa ditutup. Harga penutupan dapat menjadi harga pasar ketika 

saat akhir hari bursa terjadi transaksi saham dan harganya sesuai yang 

diinginkan oleh pembeli dan penjual. 
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6. Harga tertinggi merupakan harga paling tinggi dan terjadi ketika adanya 

transaksi saham lebih dari satu kali dengan harga yang berbeda. 

7. Harga terendah merupakan harga paling rendah dan terjadi ketika adanya 

transaksi saham lebih dari satu kali dengan harga yang berbeda. 

8. Harga rata-rata merupakan perataan antara harga terendah dan harga tertinggi. 

2.2.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas (Jumingan, 2011:239). Menurut Fahmi (2012:2), kinerja keuangan 

merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu 

perusahaan telah dijalankan. Munawir (2014:89) menjelaskan bahwa pengukuran 

kinerja digunakan perusahaan untuk mengukur sejauhmana efektivitas dari 

keseluruhan kegiatan operasional perusahaan yang telah dilakukan. Bagi investor 

informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah 

mereka akan mempertahankan investasi mereka diperusahaan tersebut atau mencari 

alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada 

penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa 

perusahaan memiliki kredibilitas yang baik. Semakin tinggi rasio kinerja keuangan 

maka hal ini menunjukkan keadaan perusahaan yang semakin baik dalam kegiatan 

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan salah satunya dengan menghitung 
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rasio profitabilitas. Menurut Sutrisno (2012:222) rasio profitabilitas dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

1. Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dari setiap penjualannya.  

𝑁PM =
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan
 

2. Return On Asset (ROA) 

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

semua aktiva yang dimiliki perusahaan. 

ROA =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
 

3. Return On Equity (ROE) 

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dengan modal sendiri yang dimiliki. 

ROE =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Ekuitas
 

2.2.4 Pertumbuhan Penjualan 

Menurut Armstrong, dkk (2012:327), pertumbuhan penjualan adalah perubahan 

nilai penjualan setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator yang 

penting dari penerimaan yang diperoleh dari pasar atas produk/jasa yang dihasilkan 

oleh perusahaan sebagai pendapatan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan (Swastha dan Handoko, 2011:98). 
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Menurut Subramanyam (2014:487), pertumbuhan penjualan merupakan analisis 

tren dalam penjualan yang didasarkan pada segmen berguna dalam hal untuk 

menilai profitabilitas yang dihasil dari satu atau lebih faktor seperti perubahan 

harga, perubahan volume, akuisisi/divestasi, dan perubahan nilai tukar. 

Menurut Horne dan Wachowicz (2013:122) tingkat pertumbuhan 

penjualan dapat dihitung dengan rumus: 

sg =
S1−S0

S0
X 100% 

keterangan: 

 sg : Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan)  

S1 : Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan)  

S0 : Total Sales for Last Period (total penjualan periode yang lalu) 

Menurut Weston dan Copeland (2010:240) tingkat pertumbuhan 

penjualan dapat dihitung dengan rumus: 

G =
St1 − St − 1

St − 1
X 100% 

 

Keterangan:  

G : Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan)  

St1 : Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan)  

St-1 : Total Sales for Last Period (total penjualan periode yang lalu) 
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2.2.5 Kebijakan Dividen 

Menurut Brigham dan Houston (2017:524), kebijakan dividen adalah keputusan 

pihak manajemen perusahaan dalam menentukan pembagian laba perusahaan untuk 

dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham atau ditahan dalam bentuk 

laba ditahan yang digunakan untuk keperluan pembiayaan investasi dimasa depan. 

Kebijakan dividen merupakan keputusan dalam menentukan apakah laba akan 

dijadikan dividen atau laba ditahan yangmana keputusan ini dapat mempengaruhi 

pertumbuhan harga saham (Sartono, 2014:281). Kebijakan dividen akan ditentukan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

Keputusan apakah akan membagi laba sebagai dividen atau 

menahannya merupakan keputusan yang masih menjadi kontroversi. Secara teoretis 

laba dibenarkan apabila diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan 

yang lebih tinggi akan tetapi pembagian dividen juga dapat dikompensir dengan 

penerbitan saham baru ketika adanya kemungkinan pendanaan eksternal. 

Pembagian dividen akan memunculkan pengharapan para investor terhadap 

prospek perusahaan dimana hal ini juga akan berpengaruh terhadap harga saham 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2012:309).  

Menurut Tatang (2013:22) kebijakan dividen dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Dividend Yield (DY) 

Kebijakan dividen ini dihitung dengan membandingkan antara besaran dividen 

dan harga saham dengan rumus: 
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𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
Dividen tahuan per saham

Harga per lembar saham 
 

2. Dividend Payout Ratio (DPR) 

Kebijakan dividen ini dapat dihitung menggunakan rasio pembayaran dividen 

dengan membandingkan antara dividen per saham dengan laba bersih per 

saham dengan rumus: 

𝐷𝑃𝑅 =
Dividen per saham

laba bersih per saham
 

2.2.6 Keputusan Pendanaan 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2012:260), keputusan pendanaan adalah 

keputusan yang bersangkutan dengan seberapa besar hutang yang diperlukan untuk 

operasi perusahaan, dalam bentuk seperti apa hutang akan ditarik dan kapan dana 

tersebut dapat dipergunakan. Keputusan pendanaan merupakan kebijakan 

mengenai bagaimana cara perusahaan dalam memperoleh dana dan 

mengkomposisikan sumber dana secara optimal untuk investasi yang efisien 

(Horne, 2013:197). Menurut Sutrisno (2012:5), keputusan pendanaan sering 

disebut dengan kebijakan struktur modal dikarenakan dalam keputusan ini terdapat 

tuntutan terhadap pihak manajemen untuk mempertimbangkan dan melakukan 

analisis kombinasi sumber dana perusahaan guna membiayai kegiatan investasi dan 

operasional perusahaan. Keputusan pendanaan dapat diukur dengan menggunakan 

rasio solvabilitas. Menurut Kasmir (2012:155), adapun rumus yang dapat 

digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas yaitu: 
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1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara 

total utang dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Utang

Total Aset
 

2. Debt to Equity Ratio 

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini 

dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar 

dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain 

rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

untuk jaminan utang. 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Utang

Total Ekuitas
 

3. Long Term Debt to Equity Ratio 

Tujuan menghitung rasio ini adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara 

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Utang Jangka Panjang

Total Ekuitas
 

 

 



33 
 

 

4. Time Interest Earned Ratio 

Rasio ini membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan 

beban bunga dengan tujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba 

dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan karena tidak mampu 

membayar bunga. 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Laba Sebelum Bunga dan Pajak 

Beban Bunga
 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas (Jumingan, 2011:239). 

Munawir (2014:89) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja digunakan 

perusahaan untuk mengukur sejauhmana efektivitas dari keseluruhan kegiatan 

operasional perusahaan yang telah dilakukan. Bagi investor informasi mengenai 

kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan 

mempertahankan investasi mereka diperusahaan tersebut atau mencari alternatif 

lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam 

modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan 

memiliki kredibilitas yang baik. 
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Berdasarkan teori sinyal, perusahaan yang memberikan sinyal yang 

mengindikasikan goodnews akan mendapat respon positif oleh pihak luar 

perusahaan seperti investor dan apabila perusahaan memberikan sinyal yang 

mengindikasikan badnews maka respon akan berubah negatif. Kinerja keuangan 

berpengaruh positif terhadap harga saham karena ketika nilai rasio kinerja 

keuangan naik maka hal ini akan berdampak pada naiknya minat investor untuk 

berinvestasi sehingga harga saham akan mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan 

oleh penelitian terdahulu oleh Rita dkk (2019), Snezana dkk (2017) dan Sofyan 

(2016) yang menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga 

saham. 

2.3.2 Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap harga saham 

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator yang penting dari penerimaan yang 

diperoleh dari pasar atas produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai 

pendapatan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat 

pertumbuhan penjualan (Swastha dan Handoko, 2011:98). Jika pertumbuhan 

penjualan per tahun selalu naik maka perusahan memiliki prospek yang baik di 

masa yang akan datang. Oleh karena itu sebelum investor memutuskan untuk 

membeli saham, investor perlu juga melihat bagaimana pertumbuhan penjualan 

suatu perusahaan. Jika pertumbuhan penjualan tinggi maka pendapatan yang 

dihasilkan oleh perusahaan juga tinggi dan hal ini berdampak pada meningkatnya 

minat investor untuk membeli saham. Selain minat investor yang mengalami 

kenaikan, harga saham perusahaan juga mengalami kenaikan. 
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Hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan harga saham sesuai 

dengan teori sinyal dimana ketika adanya kenaikan atau peningkatan pada 

pertumbuhan penjualan dianggap sebagai sinyal (informasi) positif dari perusahaan 

bagi para investor dan berdampak pada kenaikan harga saham. Sinyal (informasi) 

positif tersebut menggambarkan kondisi perusahaan yang sedang baik. 

Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap harga saham karena semakin 

tinggi pertumbuhan penjualan maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi 

perusahaan semakin menguntungkan dan dapat memberikan harapan return yang 

tinggi bagi para investor yang akan berinvestasi sehingga harga saham akan 

cenderung naik. Hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Preisia dan Lintje (2019) yang menemukan bahwa adanya pengaruh 

pertumbuhan penjualan terhadap harga saham. 

2.3.3 Pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham 

Menurut Brigham dan Houston (2017:524), kebijakan dividen adalah keputusan 

pihak manajemen perusahaan dalam menentukan pembagian laba perusahaan untuk 

dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham atau ditahan dalam bentuk 

laba ditahan yang digunakan untuk keperluan pembiayaan investasi dimasa depan. 

Membayar dividen adalah hal yang mudah bagi perusahaan yang kondisi 

keuangannya sehat akan tetapi membayar dividen akan menjadi hal yang sulit 

dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi keuangan yang tidak sehat. 

Semakin tinggi dividen yang dibagikan oleh perusahaan, maka semakin 

tinggi minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga akan 

berdampak pada meningkatnya harga saham. Teori sinyal menjelaskan bahwa 
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perusahaan berusaha memberikan sinyal berupa informasi yang menjelaskan 

keadaan perusahaan tersebut. Dengan melihat kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen secara rutin dan mempertahankan kebijakan dividen kearah 

yang lebih baik, hal ini menjadikannya sebagai sinyal positif bagi para investor 

untuk membeli saham perusahaan sehingga hal ini berdampak pada meningkatkan 

harga saham perusahaan tersebut. 

Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham karena 

semakin tinggi nilai dividen yang dibayarkan maka hal ini akan berdampak pada 

semakin tingginya harga saham suatu perusahaan dikarena dengan naiknya nilai 

dividen yang dibagikan akan memunculkan harapan return yang tinggi dan prospek 

yang menjanjikan bagi para investor. Hal ini dibuktikan oleh penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Hari dan Sonal (2017) yang menemukan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh terhadap harga saham. 

2.3.4 Pengaruh keputusan pendanaan terhadap harga saham 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2012:260), keputusan pendanaan adalah 

keputusan yang bersangkutan dengan seberapa besar hutang yang diperlukan untuk 

operasi perusahaan, dalam bentuk seperti apa hutang akan ditarik dan kapan dana 

tersebut dapat dipergunakan. Keputusan pendanaan sering disebut dengan 

kebijakan struktur modal dikarenakan dalam keputusan ini terdapat tuntutan 

terhadap pihak manajemen untuk mempertimbangkan dan melakukan analisis 

kombinasi sumber dana perusahaan guna membiayai kegiatan investasi dan 

operasional perusahaan (Sutrisno, 2012:5). Keputusan pendanaan atau keputusan 

mengenai struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena 
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baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi 

finansial perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan, 

perusahaan lebih menyukai menggunakan hutang dibandingkan dengan 

mengeluarkan saham baru karena biaya yang ditimbulkan dari hutang lebih sedikit 

dibandingkan dengan biaya yang terjadi bila menerbitkan saham baru. 

Berdasarkan teori sinyal, perusahaan yang memberikan sinyal yang 

mengindikasikan goodnews akan mendapat respon positif oleh pihak luar 

perusahaan seperti investor dan sebaliknya. Apabila nilai rasio keputusan 

pendanaan tinggi maka hal ini memberikan sinyal yang negatif bagi para investor. 

Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai rasio keputusan pendanaan maka semakin 

tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan dan berdampak pada menurunnya 

keuntungan perusahaan. Selain itu dampak lain yang ditimbulkan adalah 

menurunnya minat investor untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan 

ikut turun.  

Keputusan pendanaan berpengaruh negatif terhadap harga saham 

dimana semakin tinggi nilai rasio keputusan pendanaan maka semakin tinggi total 

hutang yang dimiliki perusahaan yang akan berdampak pada menurunnya minat 

investor untuk menanamkan dana sehingga harga saham akan turun. Hal ini selaras 

dengan hasil penelitian Sri dkk (2018) dan Fransiska dkk (2016) yang menemukan 

bahwa keputusan pendanaan berpengaruh negatif terhadap harga saham. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan hubungan antara kinerja 

keuangan, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividend dan keputusan pendanaan 

selaku variabel independen terhadap harga saham sebagai variabel dependen. 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, penelitian terdahulu, landasan teori, dan 

kerangka pemikiran didapatkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:  

H1: Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap harga saham. 

H2: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap harga saham. 

H3: Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap harga saham. 

H4: Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap harga saham. 
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