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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Akuntansi Keuangan 

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang 

bisa dipakai untuk penilaian (judgment) dan pengambilan keputusan 

(Hanafi dan Halim, 2005:27). 

Hasil studi Ball dan Brown (1968) dan Beaver (1968) dalam Alam 

(2007) memberi revolusi pemikiran dalam ilmu (teori) akuntansi positif. 

Yaitu, informasi akuntansi atau keuangan memiliki kekuatan yang 

menjelaskan dan memprediksikan fenomena pergerakan harga-harga 

sekuritas di pasar saham ketika informasi tersebut dipublikasikan secara 

luas kepada publik. Dasar pemikiran, logika, argumentasi teoritis, 

pendekatan studi, desain atau metode riset, temuan-temuan empiris dan 

rekomendasi-rekomendasi dari dua studi tersebut menjadi peletak pondasi 

awal untuk pengembangan riset-riset akuntansi berbasis pasar modal, serta 

membuat eksistensi dan peran profesi akuntansi semakin dibutuhkan oleh 

pasar modal hingga saat ini. 

2.1.2. Laporan Keuangan 

2.1.2.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (financial statements) adalah informasi keuangan 

yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan 
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kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis 

dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat 

pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak 

yang membutuhkannya. Baridwan (2004:17) mengemukakan bahwa 

laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan 

menurut Munawir (2004:2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil 

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

laporan keuangan merupakan gambaran dari kondisi keuangan 

perusahaan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai sumber 

informasi. 

2.1.2.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (2009:3) tujuan laporan keuangan adalah: 

a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 
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b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena 

secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di 

masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-

keuangan. 

c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin 

menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban 

manajemen berbuat demikian, agar mereka dapat membuat keputusan 

ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk 

menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau 

keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

2.1.2.3. Jenis-jenis laporan keuangan 

Menurut Kasmir (2008:28), laporan keuangan terdiri dari lima jenis, 

yaitu: 

a. Neraca (balance sheet), merupakan laporan yang menggambarkan 

posisi keuangan dari satu kesatuan usaha yang merupakan 

keseimbangan antara aktiva (assets), utang (liabilities), dan modal 

(equity) pada suatu tanggal tertentu. 
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b. Laporan laba rugi (income statement) merupakan ikhtisar dari seluruh 

pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode 

tertentu. 

c. Laporan perubahan modal (statement of change of equity) adalah 

laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat 

ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan 

sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. 

d. Laporan arus kas (cash flow statement) merupakan laporan yang 

menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan 

perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung 

terhadap kas. 

e. Catatan atas pelaporan keuangan (notes of financial statement) berisi 

informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan 

keuangan di atas, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosedur, 

metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan tersebut.  

2.1.3. Analisis Laporan Keuangan 

2.1.3.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dan 

bagian penting dari analisis bisnis yang lebih luas. Analisis laporan 

keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi dari alat dan 

teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data 

yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang 
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bermanfaat dalam analisis bisnis (John, dkk, 2005). Menurut Kasmir 

(2008:67) analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat 

dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga 

hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam 

memasukan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil 

yang hendak dicapai. Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis 

dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang 

sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, 

dan jujur. 

Menurut Hanafi dan Halim (2005:72) ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam analisis laporan keuangan yaitu: 

a. Dalam analisis, analisis juga harus mengidentifikasi adanya trend-

trend tertentu dalam laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan 

lima atau enam tahun barangkali bisa digunakan untuk melihat 

munculnya trend tertentu. 

b. Angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya, untuk 

itu diperlukan pembanding yang bisa digunakan untuk melihat baik 

tidaknya angka yang dicapai oleh pihak perusahaan. Rata-rata industri 

bisa digunakan sebagai pembanding. Meskipun rata-rata industri 

bukan angka pembanding yang tepat karena beberapa hal, misalnya 

karena ada beberapa perbedaan karakteristik rata-rata industri dengan 

perusahaan tersebut. 
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c. Dalam analisis perusahaan, membaca dan menganalisis laporan 

keuangan dengan hati-hati adalah penting. Diskusi atau pertanyaan-

pertanyaan penting yang melengkapi laporan keuangan seperti diskusi 

strategi perusahaan, diskusi rencana ekspansi atau restruksturisasi 

merupakan bagian internal yang harus dimasukan dalam analisis. 

d. Analisis barangkali akan memerlukan informasi lain. Kadangkala 

semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui analisis 

yang mendalam dari laporan keuangan. Informasi tambahan bisa 

memberikan analisis yang lebih tajam lagi. Sebagai contoh, analisis 

penurunan penjualan bila disertai dengan analisis perkembangan 

market share akan memberi pandangan baru kenapa penjualan bisa 

menurun. 

2.1.3.2. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Munawir (2004:36) menyatakan metode dan teknik analisa (alat-alat 

analisa) digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara 

pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan-

perubahan dari masing-masing pos tersebut bila dibandingkan dengan 

laporan dari beberapa periode untuk satu perusahaan tertentu, atau 

diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnnya, misal 

diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau 

dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. 
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Ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa 

laporan keuangan yaitu: 

a. Analisa Horisontal (Analisa Dinamis) 

Analisa horisontal adalah dengan mengadakan perbandingan laporan 

keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan 

diketahui perkembangannya. 

b. Analisa Vertikal (Analisa Statis) 

Analisa vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya 

meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan 

memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya 

dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui 

keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. 

Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan 

keuangan adalah sebagai berikut : 

a. Analisa perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik 

analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua 

periode atau lebih, dengan menunjukkan: 

1. data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. 

2. kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. 

3. kenaikan atau penurunan dalam prosentase. 

4. perbandingan yang dinyatakan dengan ratio. 

5. prosentase dari total. 
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Analisa menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-

perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan 

penelitian lebih lanjut. 

b. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), adalah suatu 

metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau 

bahkan turun. 

c. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size 

statement, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase 

investasi pada masing-masing aktiva terhadap masing-masing 

aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan 

komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah 

penjualannya. 

d. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa 

mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode 

tertentu. 

e. Analisa sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), 

adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta 

penggunaan uang kas selama periode tertentu. 
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f. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui 

hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba 

secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

g. Untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu 

perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba 

kotor perusahaan suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk 

periode tersebut. 

h. Analisa break-even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat 

penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan 

tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh 

keuntungan. Dengan analisa break-even ini juga akan diketahui 

berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat 

penjualan. 

2.1.4. Analisis Rasio Keuangan 

2.1.4.1. Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu 

laporan keuangan adalah merupakan suatu dasar untuk 

menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi suatu 

perusahaan. Salah satu alat untuk menginterpretasikan adalah dengan 

menggunakan rasio. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau 

perimbangan (mathematical relationship) antara suatu jumlah tertentu 

dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa 

rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada 
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penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan 

dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar 

(Munawir, 2004:64). Rasio keuangan menurut James C Van Horne 

dalam Kasmir (2008:104) adalah merupakan indeks yang 

menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi 

satu angka dengan angka yang lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk 

mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio 

keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Dari definisi di atas, maka pengertian analisis rasio adalah suatu cara 

untuk menganalisis laporan keuangan tertentu dengan rasio-rasio laporan 

keuangan yang lain dari perusahaan yang sama.  

2.1.4.2. Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan secara umum dapat terbagi menjadi empat jenis, 

yaitu: 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang 

berjangka pendek tepat pada waktunya (Sartono, 2001:114). Rasio-

rasio yang termasuk rasio likuiditas menurut Kasmir (2008:134) 

adalah: 
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1. Current ratio 

Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Rumus untuk menghitung current ratio adalah sebagai berikut: 

Current ratio =  

2. Quick ratio (acit test ratio) 

Quick ratio (acit test ratio) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar 

kewajiban atau hutang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva 

lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Rumus 

untuk menghitung quick ratio adalah sebagai berikut: 

Quick ratio =  

3. Cash ratio 

Cash ratio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang 

kas yang tersedia untuk membayar utang. Rumus untuk 

menghitung cash ratio adalah sebagai berikut: 

Cash ratio =  

4. Cash turn over (rasio perputaran kas) 

Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas..., Susniatun, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



                                                                                                                        

 

                                                                                                                               

  

 

 

21 

Cash turn over (rasio perputaran kas) bermanfaat untuk mengukur 

tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk 

membayar tagihan dan membiayai penjualan.  

Rumus untuk menghitung cash turn over (rasio perputaran kas) 

adalah sebagai berikut: 

Rasio perputaran kas =  

5. Inventory to net working capital 

Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang 

ada dengan modal kerja perusahaan. Rumus untuk menghitung 

inventory to net working capital adalah sebagai berikut: 

inventory to net working capital =  

b. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas, menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan 

dalam menggunakan assets untuk memperoleh penjualan. Rasio-rasio 

yang termasuk rasio aktivitas menurut Kasmir (2008:176) adalah: 

1. Perputaran piutang (receivable turn over) 

Perputaran piutang (receivable turn over) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama 

satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini 

berputar dalam satu periode. Rumus untuk menghitung perputaran 

piutang adalah sebagai berikut: 
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Perputaran piutang =  

2. Perputaran persediaan (inventory turn over) 

Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini 

berputar dalam satu periode. Rumus untuk menghitung inventory 

turn over adalah sebagai berikut: 

Perputaran persediaan =  

3. Perputaran modal kerja (working capital turn over) 

Perputaran modal kerja (working capital turn over) merupakan 

salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal 

kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumus untuk 

menghitung perputaran modal kerja adalah sebagai berikut: 

Perputaran modal kerja =  

4. Fixed assets turn over  

Fixed assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap 

berputar dalam satu periode. Rumus untuk menghitung fixed assets 

turn over adalah sebagai berikut: 

Fixed assets turn over =  

 

 

Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas..., Susniatun, Fakultas Ekonomi UMP, 2015



                                                                                                                        

 

                                                                                                                               

  

 

 

23 

5. Total assets turn over 

Total assets turn over merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan 

mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah 

aktiva. Rumus untuk menghitung total assets turn over adalah 

sebagai berikut: 

Total assets turn over =  

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang 

(Sartono, 2001:114). Rasio-rasio yang termasuk rasio aktivitas 

menurut Kasmir (2008:156) adalah: 

1. Debt to assets ratio 

Debt to assets ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. 

Rumus untuk menghitung debt to assets ratio adalah sebagai 

berikut: 

Debt to assets ratio =  

2. Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. 

Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva 
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perusahaan dibiayai dari utang. Rumus untuk menghitung debt to 

equity ratio adalah sebagai berikut: 

Debt to equity ratio =  

 

3. Long term debt to equity ratio (LTDtER) 

Long term debt to equity ratio (LTDtER) merupakan rasio antara 

utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah 

untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumus untuk 

menghitung long term debt to equity ratio (LTDtER) adalah 

sebagai berikut: 

LTDtER =  

4. Times interest earned 

Times interest earned merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Rumus 

untuk menghitung times interest earned adalah sebagai berikut: 

Times interest earned =  

5. Fixed charge converage (FCC) 

Fixed charge converage (FCC) merupakan rasio yang digunakan 

menyerupai rasio times interest earned. Hanya saja dalam rasio ini 

dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang 

atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). 
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Rumus untuk menghitung fixed charge converage adalah sebagai 

berikut: 

Fixed charge converage =  

 

d. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam 

hubungannya dengan penjualan, assets, maupun laba bagi modal 

sendiri (Sartono, 2001:114). Rasio-rasio yang termasuk rasio 

profitabilitas menurut Kasmir (2008:199) adalah: 

1. Profit margin 

Profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. Rumus untuk menghitung 

profit margin adalah sebagai berikut: 

Profit margin =  

2. Return on investment 

Return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rumus 

untuk menghitung return on investment adalah sebagai berikut: 

Return on investment =  

3. Return on equity 
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Return on equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri. Rumus untuk menghitung 

Return on equity adalah sebagai berikut: 

Return on equity =  

 

4. Earnings per share (laba per lembar saham) 

Earnings per share (laba per lembar saham) merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan 

bagi pemegang saham. Rumus untuk menghitung Earnings per 

share menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:195) adalah 

sebagai berikut: 

Earnings per share =  

Sebagai catatan jika perusahaan tersebut terdapat saham preferen maka 

rumus yang digunakan: 

Earnings per share =  

2.1.5. Pasar Modal 

2.1.5.1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam 

bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, publik authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan, 

2005). Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006), pasar modal (capital 
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market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun 

modal sendiri. Sedangkan menurut Tandelilin (2001), pasar modal adalah 

pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak 

yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. 

Undang-undang pasar modal no. 8 tahun 1995 memberikan pengertian 

pasar modal yang lebih spesifik yaitu “kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek”. 

Surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal adalah: 

a. Obligasi yaitu sekuritas yang memberikan pendapatan dalam jumlah 

tetap kepada pemiliknya. 

b. Saham biasa yaitu bukti penyertaan modal dalam perusahaan. 

c. Saham Preferen yaitu bentuk khusus dari kepemilikan perusahaan. 

d. Reksadana yaitu sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya 

menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk 

digunakan berinvestasi baik di pasar modal maupun pasar uang. 

e. Instrumen derivatif yaitu sekuritas yang nilainya merupakan turunan 

dari suatu sekuritas lain sehingga nilai instrumen derivatif sangat 

tergantung dari harga sekuritas lain yang ditetapkan sebagai patokan.  

f. Opsi yaitu hak untuk menjual atau membeli sejumlah saham tertentu 

pada harga yang telah ditentukan. 
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g. Waran yaitu opsi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membeli 

saham dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan dalam jangka 

waktu tertentu pula. 

h. Right issue yaitu hak bagi pemilik saham untuk membeli sejumlah 

saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan harga tertentu. 

i. Futures yaitu perjanjian untuk melakukan pertukaran asset tertentu di 

masa yang akan datang antara pembeli dan penjual.  

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pasar modal merupakan sarana bertemunya antara permintaan dan 

penawaran atas instrumen jangka panjang yang bertujuan untuk 

memberikan sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan selain lembaga 

keuangan lainnya (bank). Oleh karena itu, dengan banyaknya instrumen-

instrumen keuangan di pasar modal maka investor dapat memilih dan 

menentukan instrumen mana yang lebih menjanjikan untuk menanamkan 

investasinya dimasa mendatang. 

Dalam menjalankan fungsinya pasar modal dibagi menjadi tiga 

macam (www.sahamok.com), yaitu: 

1. Pasar Perdana (Initial Public Offering-IPO) 

Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh 

perusahaan yang menerbitkan efek, sebelum efek tersebut dijual 

melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga 

emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya 

memperoleh dana dari penjualan tersebut. 
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2. Pasar Sekunder 

Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar 

perdana  berakhir. Pada pasar sekunder harga efek ditentukan 

berdasarkan kurs efek tersebut. 

 

3. Bursa Paralel 

Bursa paralel merupakan pelengkap bursa yang ada. Bagi perusahaan 

yang menerbitkan efek akan menjualnya melalui bursa dapat 

dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh 

Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE). 

2.1.5.2. Peranan dan Fungsi Pasar Modal 

Menurut Sunariyah (2000:7)  peranan pasar modal pada suatu negara 

dapat dilihat dari 5 (lima) aspek, yaitu: 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual 

untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang 

diperjualbelikan. Ditinjau dari segi lain, pasar modal memberikan 

kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak 

dapat melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka (pembeli dan 

penjual bertemu secara tidak langsung). Kemudahan tersebut dapat 

dilakukan dengan  lebih sempurna setelah adanya sistem perdagangan 

efek melalui fasilitas perdagangan berkomputer. 

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk 

memperoleh hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut 
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mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para 

investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Jadi pasar modal 

menciptakan peluang bagi perusahaan (emiten) untuk memuaskan 

keinginan para investor melalui kebijakan dividen dan stabilitas harga 

sekuritas yang relatif normal. 

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual 

kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan 

beroperasinya pasar modal para investor dapat melikuidasi surat 

berharga yang dimiliki tersebut setiap saat. Apabila pasar modal tidak 

ada, maka investor terpaksa menunggu pencairan surat berharga yang 

dimilikinya sampai dengan saat perusahaan dilikuidasi. Keadaan 

seperti ini akan menjadikan investor kesulitan mendapatkan uangnya 

kembali, bahkan tertunda-tunda dan berakibat menerima resiko rugi 

yang sulit diprediksi sebelumnya. Eksistensi operasi pasar modal 

memberikan kepastian dalam menghindarkan risiko rugi, yang pada 

dasarnya tidak satupun investor yang bersedia menanggung kerugian 

tersebut. Jadi, operasi pasar modal dapat menghindarkan 

ketidakpastian dimasa yang akan datang. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat 

umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif 

cara penggunaan uang mereka. Selain menabung, mereka dapat 

melakukan investasi melalui pasar modal, yaitu dengan membeli 
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sebagian kecil saham perusahaan publik. Apabila saham masyarakat 

tersebut berkembang dan meningkatkan jumlahnya, maka ada 

kemungkinan bahwa masyarakat dapat memiliki saham mayoritas. 

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

Bagi investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat 

menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara 

lengkap, yang apabila hal tersebut harus dicari sendiri akan 

memerlukan biaya yang sangat mahal. Dengan adanya pasar modal 

tersebut, biaya memperoleh informasi ditanggung oleh seluruh pelaku 

pasar bursa, dengan demikian biaya akan lebih murah. Biaya 

informasi tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

a. Biaya pencarian (search costs) informasi tentang perusahaan 

(emiten). Termasuk didalamnya adalah biaya eksplisit, seperti biaya 

iklan untuk mengumumkan jual/beli saham. Disamping itu, harus 

diperhitungkan pula adanya biaya implisit, seperti waktu mencari 

calon pembeli atau calon investor. 

b. Biaya informasi (information costs) termasuk mencari informasi 

tentang kelebihan atau kelemahan surat berharga suatu perusahaan 

publik. 

Selain memiliki peranan, pasar modal juga memiliki beberapa fungsi 

yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik tersendiri, tidak saja bagi 

pihak yang memerlukan dana (borrowers) dan pihak yang meminjamkan 
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dana (lenders), tetapi juga bagi pemerintah. Maka 4 (empat) fungsi pasar 

modal, antara lain: 

1. Sebagai sumber penghimpunan dana 

Pasar modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana 

selain sistem perbankan yang dikenal sebagai media penghimpunan 

dana secara konvensional. Bagi perusahaan yang melakukan perluasan 

usaha dapat memperoleh kredit dari bank. Tetapi, bank memiliki 

keterbatasan dalam menyalurkan kredit, karena dalam kegiatannya 

tersebut berkaitan dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, 

dalam keadaan tersebut dunia usaha harus mempunyai alternatif lain 

dalam meminjam dana bagi kelangsungan usahanya. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, maka pemerintah perlu membentuk dan 

mengaktifkan pasar modal, karena pasar modal menerbitkan surat 

berharga (sekuritas), baik surat hutang (obligasi) maupun surat tanda 

kepemilikan (saham). 

2. Sebagai alternatif investasi para pemodal 

Apabila tidak ada pilihan investasi lain, maka para pemodal hanya 

menginvestasikan dananya dalam sistem perbankan atau aktiva tetap 

(real assets). Tetapi dengan adanya pasar modal dapat memberikan 

kesempatan kepada para pemodal untuk membentuk portofolio 

investasi (mengkombinasikan dana ke berbagai kemungkinan 

investasi) dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan siap 

menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi. Investasi 
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di pasar modal lebih fleksibel, karena setiap pemodal dapat melakukan 

pemindahaan dananya dari satu industri ke industri lainnya sesuai 

dengan perkiraan akan keuntungan yang diharapkan seperti dividen 

dan capital gain atau juga perkiraan resiko dari saham-saham tersebut. 

 

3. Biaya penghimpunan dana melalui pasar modal relatif rendah 

Dalam melakukan penghimpunan dana, perusahaan membutuhkan 

biaya yang relatif kecil jika melalui penjualan saham dari pada 

meminjam ke bank. Hal tersebut dikarenakan pasar modal hanya 

mengeluarkan biaya-biaya dalam melakukan proses emisi (biaya 

konsultan keuangan, biaya administrasi di BAPEPAM, akuntan 

publik, notaris, konsultan hukum, dan jasa penilai lainnya) yang 

jumlah biaya jauh lebih rendah dari pada bank yang membebankan 

beban bunga cukup tinggi. 

4. Bagi negara, pasar modal akan mendorong perkembangan investasi 

setiap perusahaan, terlebih lagi yang berskala besar dan bersifat 

strategis, pasti berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas usahanya 

agar dapat menaikkan volume penjualan dan pendapatan. Karena 

perluasan usaha sudah pasti membutuhkan modal yang besar. Dengan 

demikian, pemerintah terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat 

dan adaya penambahan penyerapan kerja, kenaikan pendapatan, dan 

pajak bagi negara. 
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Dari beberapa penjelasan peranan dan fungsi pasar modal di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pasar modal, kegiatan 

perekonomian di suatu negara menjadi meningkat, karena pasar modal 

merupakan alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan 

untuk dapat meningkatkan pendapatan suatu perusahaan yang pada 

akhirnya akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih 

luas. 

2.1.6. Saham 

2.1.6.1. Pengertian Saham 

Saham (stock) merupakan salah satu alternatif investasi yang dapat 

menghasilkan keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. 

Apabila seorang investor membeli saham, maka menjadi pemilik dan 

disebut sebagai pemegang saham (shareholders) perusahaan yang 

menerbitkan saham tersebut. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:6), saham (stock atau share) 

adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam 

suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Menurut Husnan dan 

Pudjiastuti (2004) 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. 

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham 

merupakan sertifikat atau tanda bukti kepemilikan yang menunjukkan 
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kepemilikan suatu perusahaan dan pemiliknya disebut pemegang saham 

(shareholders) yang berhak untuk memiliki hak klaim atas penghasilan 

aktiva suatu perusahaan. Wujud dari saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan 

yang menerbitkan surat berharga tersebut. 

2.1.6.2. Penilaian Saham 

Seorang investor yang ingin menginvestasikan dananya di pasar 

modal yang berupa saham, investor tersebut harus terlebih dahulu 

mengetahui harga saham dalam menentukan pembelian pada suatu 

perusahaan. Menurut Halim (2005) saham mempunyai nilai atau harga 

dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Nilai Buku 

Nilai buku saham mencerminkan nilai perusahaan, dan nilai 

perusahaan tercermin pada nilai kekayaan bersih ekonomis yang 

dimilikinya. Nilai buku saham bersifat dinamis dan tergantung pada 

perubahan nilai kekayaan bersih ekonomis pada suatu saat. 

2. Harga Pasar 

Harga pasar adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. 

Harga pasar merupakan harga saham yang terjadi karena adanya 

kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di bursa saham. 

3. Nilai Intrinsik 
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Nilai intrinsik adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya 

terjadi. Nilai intrinsik saham merupakan nilai sebenarnya dari saham 

sesuai dengan keadaan pasar. 

Dari ketiga nilai tersebut investor sangat berkepentingan terhadap 

harga pasar dan nilai intrinsik sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan membeli atau menjual saham. Secara sederhana dapat 

dinyatakan bahwa apabila harga pasar lebih tinggi dari nilai  intrinsiknya 

maka saham tersebut layak untuk dijual, karena dinilai terlalu tinggi 

(over valued). Sebaliknya, apabila harga pasar lebih rendah dari nilai 

intrinsiknya maka saham tersebut layak dibeli karena dinilai terlalu 

rendah (under valued). 

2.1.6.3. Jenis-jenis saham 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006:7) jenis-jenis saham 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas : 

a. Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya 

paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta 

kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi (tidak 

memiliki hak-hak istimewa), serta kewajiban menanggung resiko 

kerugian yang diderita perusahaan. 

Beberapa karakteristik saham biasa: 

1. Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. 
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2. Memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (one 

share one vote). 

3. Memiliki hak terakhir (junior) dalam hal pembagian kekayaan 

perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi (dibubarkan) 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

4. Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain 

sebesar proporsi sahamnya. 

5. Hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. 

b. Saham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak 

lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham 

preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak 

suara lebih dibandingkan pemegang saham biasa seperti hak suara 

dalam pemilihan direksi. 

Beberapa karakteristik saham preferen: 

1. Memiliki hak lebih dulu dalam memperoleh dividen. 

2. Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam 

pencalonan pengurus perusahaan. 

3. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal 

saham lebih dahulu setelah kreditor, apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi (dibubarkan atau bangkrut). 

4. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba 

perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap. 
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5. Apabila perusahaan dilikuidasi, memiliki hak memperoleh 

pembagian kekayaan perusahaan di atas pemegang saham biasa 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

2. Dilihat dari cara peralihannya saham dapat dibedakan menjadi: 

a. Saham atas unjuk (bearer stocks) merupakan jenis saham yang 

tidak menyertakan nama pemilik dengan tujuan agar saham 

tersebut dapat dengan mudah dipindahtangankan dari satu investor 

ke investor lain. 

b. Saham atas nama (registered stocks), merupakan saham yang 

ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara 

peralihannya melalui prosedur tertentu. 

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan maka saham dapat dikategorikan 

atas : 

a. Blue chip stock 

Saham ini merupakan saham unggulan, karena diterbitkan oleh 

perusahan yang memiliki kinerja yang bagus, sanggup memberikan 

dividen secara stabil dan konsisten. Perusahaan yang menerbitkan 

blue chip stock biasanya perusahaan besar yang telah memiliki 

pangsa pasar tetap. 

b. Income stock 

Saham ini merupakan saham yang memiliki dividen yang progresif 

atau besarnya dividen yang di bagikan lebih tinggi dari rata-rata 

dividen tahun sebelumnya. 
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c. Growth stock 

Merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. 

d. Speculative stock 

Saham jenis ini menghasilkan dividen yang tidak tetap, karena 

perusahaan yang menerbitkan memiliki pendapatan yang berubah-

ubah namun memiliki prospek yang bagus di masa yang akan 

datang. 

e. Counter sylical stock 

Perusahaan yang menerbitkan jenis saham ini adalah jenis 

perusahaan yang operasionalnya tidak banyak dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi makro. Perusahaan tersebut biasanya bergerak 

dalam bidang produksi atau layanan jasa vital. 

Dari beberapa jenis saham di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-

jenis saham yang sudah digolongkan tersebut, didasarkan dari sudut 

pandang seorang investor dalam menentukan saham mana yang 

menurutnya baik dalam menentukan investasi di masa mendatang yang 

dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan harapan investor tersebut. 

2.1.6.4. Manfaat dan Risiko Kepemilikan Saham 

Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan 

membeli atau memiliki saham (Darmaji dan Fakhruddin, 2006): 

1. Dividend 
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Dividen (dividend) adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen 

tunai (cash dividend), artinya kepada setiap pemegang saham 

diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu 

untuk setiap saham. Atau dapat pula berupa dividen saham (stock 

dividend) yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan 

dividen sejumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan 

bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. 

2. Capital gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di 

pasar sekunder. Umumnya investor dengan orientasi jangka pendek 

mengejar keuntungan melalui capital gain. Investor seperti ini bisa 

membeli saham pada pagi hari, lalu menjualnya lagi pada siang hari 

jika saham mengalami kenaikan. 

Sebagai Instrument investasi, saham memiliki risiko, antara lain : 

1. Tidak mendapat dividen. 

2. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu 

kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. 

3. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi. 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh 

pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak 
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klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah 

seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan 

kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari penjualan 

kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara 

proposional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak 

terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan 

memperoleh hasil dari likuiditas tersebut. Kondisi ini merupakan 

risiko terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang 

saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan 

perusahaan. 

4. Saham di-delist dari bursa (delisting) yaitu saham dikeluarkan dari 

pencatatan bursa efek. 

5. Saham di-suspend yaitu saham dihentikan perdagangannya oleh 

otoritas bursa efek. 

2.1.6.5. Harga Saham 

Harga pasar suatu saham pada dasarnya adalah merupakan harga 

yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat saham 

diperdagangkan. Menurut Halim (2005:20), harga pasar saham adalah 

harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. Sedangkan menurut 

Sunariyah (2000:128), harga saham adalah harga suatu saham pada pasar 

yang sedang berlangsung di bursa efek. 

Asri (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa harga saham 

mencerminkan kinerja suatu perusahaan. Saham-saham perusahaan yang 
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baik kinerjanya akan mempunyai nilai yang tinggi. Hal ini disebabkan 

karena saham tersebut diminati oleh banyak investor yang membuat 

permintaan akan saham tersebut melebihi penawarannya sehingga 

berdampak pada naiknya harga saham tersebut. Sebaliknya, buruknya 

kinerja suatu perusahaan dapat mengakibatkan jatuhnya harga saham 

perusahaan tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya 

harga saham, baik berupa kinerja perusahaan, prospek dan perkembangan 

industri maupun kondisi ekonomi. Faktor-faktor tersebut  menentukan 

kekuatan penawaran dan permintaan saham. 

2.1.6.6. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga saham telah banyak dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu. Diantaranya sebagai berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati dan Rahmawati (2010) 

mengenai pengaruh earnings per share (EPS) terhadap harga saham  

menunjukkan bahwa earnings per share berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Sudaryati dan Rahmawati (2010) 

menyatakan bahwa perubahan EPS mempunyai dampak yang sangat 

berarti terhadap peningkatan harga saham. Semakin tinggi EPS yang 

dihasilkan perusahaan, mengakibatkan semakin tinggi harapan 

investor untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga 

permintaan terhadap saham tersebut semakin besar dan menyebabkan 

naiknya harga saham. 
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b. Priatinah dan Kusuma (2012) melakukan penelitian pada perusahaan 

tambang yang terdaftar di BEI diantaranya menggunakan variabel 

ROI, EPS, dan DPS menyatakan bahwa secara simultan dan parsial 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tambang. 

c. Sasongko dan Wulandari (2006) meneliti keterkaitan atas pengaruh 

EVA dan rasio-rasio profitabilitas terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Data dalam penelitian 

diperoleh dengan menggunakan metode purposive random sampling. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel independen 

earnings per share (EPS) berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

harga saham. Artinya EPS dapat digunakan untuk menentukan nilai 

perusahaan. Sedangkan variabel independen return on asset (ROA), 

return on equity (ROE), return on sales (ROS), basic  earnings power 

(BEP) dan economic value added (EVA) tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. Artinya ROA, ROE, ROS, BEP, dan EVA tidak dapat 

digunakan untuk menentukan nilai perusahaan. 

d. Susilowati dan Turyanto (2009) yang meneliti tentang reaksi signal 

rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas terhadap return saham 

perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DER 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan EPS, NPM, 

ROA dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Meythi, dkk (2011) mengenai 

pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham 
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

menyimpulkan bahwa secara parsial, likuiditas yang diukur dengan 

current ratio dan profitabilitas yang diukur dengan earnings per share 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur. Sedangkan secara simultan likuiditas dan profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur. 

f. Pratama (2014) meneliti tentang current ratio, debt to equity ratio, 

return on equity, net profit margin dan earnings per share terhadap 

harga saham. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial dari kelima 

variabel independen yang memiliki pengaruh positif dan signifikan 

hanya tiga variabel yaitu current ratio, debt to equity ratio dan 

earning per share. Sedangkan secara simultan dari kelima variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan. 

g. Nurfadilah (2011) meneliti analisis pengaruh earnings per share, debt 

to equity ratio dan return on equity terhadap harga saham PT. 

Unilever Indonesia Tbk. Hasilnya menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel earnings per share, debt to equity ratio dan return 

on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham hanya 

earnings per share dan return on equity, sedangkan debt to equity 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT. Unilever 

Indonesia Tbk. 
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h. Stella (2009) meneliti pengaruh price to earnings ratio, debt to equity 

ratio, return on asset, dan price to book value terhadap harga pasar 

saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa price to earnings 

ratio berpengaruh positif signifikan terhadap harga pasar saham, debt 

to equity ratio dan price to book value berpengaruh negatif terhadap 

harga pasar saham, sedangkan return on asset tidak berpengaruh 

terhadap harga pasar saham. 

i. Deitiana (2011) meneliti tentang pengaruh rasio keuangan 

pertumbuhan penjualan dan dividen terhadap harga saham. Hasilnya 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham, 

likuiditas, dividen dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

j. Budialim (2013) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan dan 

risiko terhadap return saham perusahaan sektor consumer goods di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011, hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel CR, DER, ROA, ROE, 

EPS, BVPS, dan Beta berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham. Sedangkan secara parsial, variabel CR, DER, ROA, ROE, 

EPS, BVPS, dan Beta berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap return saham. 

k. Yusi (2010) meneliti tentang faktor fundamental dan risiko sistematik 

implikasinya terhadap harga saham. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa faktor fundamental yang mempunyai pengaruh signifikan 
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terhadap harga saham kelompok industri manufaktur di pasar modal 

adalah ROA, DER dan nilai buku. Variabel yang mempunyai 

pengaruh dominan adalah nilai buku, sedangkan DPR tidak signifikan. 

Faktor lain yang ditambahkan selain faktor fundamental yang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham adalah risiko 

sistematik yang diukur dengan indeks beta. 

l. Rahmi, dkk (2013) meneliti tentang pengaruh faktor-faktor 

fudamental dan risiko sistematik terhadap harga saham (studi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2007-2009) menunjukkan hasil bahwa EPS, PER, BVS, DPR, DER, 

ROE, ROA, NPM dan Beta secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial, EPS, PER, BVS, 

DPR, DER, ROE, ROA, NPM dan risiko sistematik berpengaruh 

positif terhadap harga saham. 

m. Pandansari (2012) meneliti tentang analisis faktor fundamental 

terhadap harga saham. Hasilnya mengatakan bahwa secara parsial 

return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), dan book value per 

share (BVS) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan di Bursa 

Efek Indonesia dengan arah positif. 

n. Sia dan Tjun (2011) meneliti tentang pengaruh current ratio, earnings 

per share, dan price earnings ratio terhadap harga saham. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan Uji T dengan tingkat 

kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel earnings per 
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share (EPS) dan price earnings ratio (PER) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, sedangkan variabel 

current ratio (CR) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan Uji F dengan tingkat 

kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio 

(CR), earnings per share (EPS), dan price earnings ratio (PER) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham pada 

entitas yang tergabung dalam perusahaan LQ45 untuk periode 2006-

2009. 

o. Safitri (2013) meneliti tentang pengaruh earnings per share, price 

earnings ratio, return on asset, debt to equity ratio, dan market value 

added terhadap harga saham dalam kelompok Jakarta Islamic Index 

menunjukkan hasil bahwa secara simultan variabel earnings per share 

(EPS), price earnings ratio (PER), return on assets (ROA), debt to 

equity ratio (DER) dan market value added (MVA) berpengaruh 

terhadap harga saham dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) 

tahun 2008-2011 dan secara parsial hanya variabel earnings per share 

(EPS), price earnings ratio (PER), dan market value added (MVA) 

yang berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham dengan 

tingkat signifikansi EPS sebesar 0,000, PER sebesar 0,017 dan MVA 

sebesar 0,004, sedangkan return on assets (ROA) dan debt to equity 

ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham dalam 

kelompok Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2008-2011. 
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p. Asri (2011) meneliti tentang pengaruh earnings per share (EPS), debt 

to equity ratio (DER), dan pertumbuhan asset terhadap perubahan 

harga saham (studi kasus pada perusahaan sektor pertanian yang 

listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2008), hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa earnings per share, debt to equity ratio, dan 

pertumbuhan asset yang digunakan dalam model secara simultan 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Secara parsial earnings 

per share dan pertumbuhan asset berpengaruh positif terhadap 

perubahan harga saham, sementara debt to equity ratio tidak terbukti 

berpengaruh negatif terhadap perubahan harga saham. 

2.2. Kerangka Pemikiran 

2.2.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Harga Saham 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk 

menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Rasio ini mengukur 

seberapa jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi 

kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah 

current ratio. Current ratio merupakan perbandingan antara nilai aktiva 

lancar dengan kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi current ratio 

suatu perusahaan berarti semakin kecil resiko kegagalan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya resiko yang 

ditanggung perusahaan juga semakin kecil. Dengan semakin kecilnya 

resiko yang ditanggung perusahaan maka diharapkan akan meningkatkan 

minat para investor untuk menananamkan dananya dalam perusahaan 
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tersebut, sehingga investor lebih menyukai current ratio yang tinggi 

dibandingkan current ratio yang rendah.  

Pratama (2014) meneliti tentang current ratio, debt to equity ratio, 

return on equity, net profit margin dan earnings per share terhadap harga 

saham. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial dari kelima variabel 

independen yang memiliki pengaruh positif dan signifikan hanya tiga 

variabel yaitu current ratio, debt to equity ratio dan earning per share. 

Sedangkan secara simultan dari kelima variabel independen memiliki 

pengaruh signifikan. 

2.2.2. Pengaruh Solvabilitas terhadap Harga Saham 

Menurut Hanafi dan Halim (2005) rasio solvabilitas atau leverage 

adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh 

aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Menurut Stella (2009), debt to 

equity ratio (DER) dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan 

utang terhadap total stakeholders equity yang dimiliki perusahaan. 

Semakin tinggi DER menunjukan tingginya ketergantungan permodalan 

perusahaan dengan pihak luar sehingga beban perusahaan juga semakin 

berat. Dengan kata lain, DER berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Jika kinerja perusahaan negatif artinya daya tarik investor pun 

menurun. Dengan demikian perusahaan tidak akan diminati oleh investor 

dan hal tersebut akan berdampak pada penurunan penjualan saham 

sehingga harga saham pun akan semakin menurun.  
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Stella (2009) dalam penelitiannya mengenai pengaruh price earnings 

ratio (PER), debt to equity ratio (DER), return on asset (ROA) dan price 

to book value (PBV) terhadap harga saham menemukan hasil bahwa PER 

menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan DER dan 

PBV menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap harga 

saham. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Susilowati dan Turyanto (2009) yang meneliti tentang reaksi signal rasio 

profitabilitas dan rasio solvabilitas terhadap return saham perusahaan. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DER berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, sedangkan EPS, NPM, ROA dan ROE tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2.2.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Seorang investor yang akan 

menanamkan investasi di pasar modal seringkali memusatkan perhatian 

pada kondisi keuangan perusahaan dalam melakukan analisisnya. Kondisi 

keuangan perusahaan itu biasanya disajikan dalam bentuk laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Sehingga dengan 

memahami laporan keuangan perusahaan tersebut dapat memudahkan 

investor dalam meramalkan prospek profitabilitasnya. Dari laporan 

keuangan tersebut, selanjutnya dapat dihitung eanings per share (EPS) 

yang akan dibagikan perusahaan. Menurut Darmadji (2006) eanings per 
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share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan beberapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham.  

Darmadji dan Fakhruddin (2006:139) mengatakan bahwa: “Semakin 

tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan bagi pemegang saham karena 

semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham”. 

Sia dan Tjun meneliti tentang pengaruh current ratio, earnings per 

share, dan price earnings ratio terhadap harga saham. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa berdasarkan uji t dengan tingkat kepercayaan 95% 

dapat disimpulkan bahwa variabel earnings per share (EPS) dan price 

earnings ratio (PER) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap harga saham, sedangkan variabel current ratio (CR) secara 

parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.  

2.2.4. Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Harga 

Saham 

Budialim (2013) menguji pengaruh kinerja keuangan dan risiko 

terhadap return saham perusahaan sektor consumer goods di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2011. Rasio-rasio keuangan yang diuji 

pengaruhnya adalah current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), return 

on asset (ROA) return on equity (ROE), earnings per share (EPS), book 

value per share (BVPS) dan risiko (BETA). Metoda pemilihan sampel 

yang digunakan adalah metoda purposive sampling dengan sampel 

sebanyak 28 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasilnya penelitiannya 
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menunjukkan bahwa secara simultan variabel CR, DER, ROA, ROE, EPS, 

BVPS, dan Beta berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan secara parsial, variabel CR, DER, ROA, ROE, EPS, BVPS, 

dan Beta berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap return 

saham. 

Seluruh penjelasan di atas memberikan suatu pemikiran bahwa 

beberapa rasio keuangan diperkirakan dapat mempengaruhi harga saham. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran yang 

disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.3. Perumusan Hipotesis 

Adapun hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. H1 : CR (current ratio), DER (debt to equity ratio), dan EPS (earnings 

per share) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur. 
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b. H2 : CR (current ratio) berpengaruh signifikan terhadap harga saham  

perusahaan manufaktur. 

c. H3 : DER (debt to equity ratio) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur. 

d. H4 : EPS (earnings per share) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur. 
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