
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Husnan (2005) pasar modal merupakan alternatif 

penghimpunan dana selain sistem perbankan. Pasar modal juga dapat 

didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

(sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

hutang (obligasi) maupun modal sendiri (saham), baik yang diterbitkan 

oleh pemerintah, public authorities dan juga perusahaan swasta. Pasar 

modal sebagai tempat atau sarana bertemunya antara permintaan serta 

penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih 

dari satu tahun (Samsul, 2006). Sedangkan menurut Sunariyah (2004), 

menyatakan bahwa pasar modal secara umum adalah suatu sistem 

keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank 

komersial dan suatu lembaga perantara dibidang keuangan. Serta seluruh 

surat-surat berharga yang beredar. Undang-undang pasar modal No.8 

tahun 1995 memberikan pengertian yang lebih spesifik tentang pasar 

modal, 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. 

Darmadji dan Fakhruddin (2001) mengatakan bahwa Pasar modal 

memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar 
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modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi keuangan dan 

fungsi ekonomi. Pasar modal dikatakan fungsi keuangan karena pasar 

modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memberikan imbalan 

atau keuntungan (return) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik 

investasi yang dipilih sedangkan pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua 

kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) serta 

pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal 

maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat mengiventasikan dana 

tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau keuntungan (return) 

serta bagi pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan 

dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu 

tersedianya dana dari operasi perusahaan. 

Menurut Samsul (2006) tujuan dan manfaat pasar modal dapat 

dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu:  

1. Sudut Pandang Negara 

 Tujuan dibangunnya pasar modal adalah untuk menggerakan 

perekonomian suatu negara melalui kekuatan swasta dan 

mengurangi beban negara. Negara mempunyai kekuatan dan 

kekuasaan untuk mengatur bidang perekonomian tetapi tidak 

harus memiliki perusahaan sendiri. Jika kegiatan ekonomi dapat 

dilaksanakan oleh pihak swasta, maka negara tidak perlu ikut 

campur agar tidak membuang-buang biaya. Akan tetapi, negara 
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mempunyai kewajiban membuat perundang-undangan agar pihak 

swasta dapat bersaing dengan jujur dan tidak terjadi monopoli.  

2.  Sudut Pandang Emiten  

 Pasar modal adalah sarana untuk mencari tambahan modal. 

Meningkatkan modal sendiri jauh lebih baik daripada 

meningkatkan modal pinjaman, khususnya untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Perusahaan 

yang pada awalnya memiliki utang yang lebih tinggi daripada 

modal sendiri dapat berbalik memiliki modal sendiri yang lebih 

tinggi daripada utang apabila memasuki pasar modal. Jadi, pasar 

modal adalah sarana untuk memperbaiki struktur permodalan 

perusahaan. 

3.  Sudut Pandang Masyarakat 

 Masyarakat mempunyai sarana baru untuk mengivestasikan 

dananya. Investasi yang semula dalam bentuk deposito, emas, 

tanah, atau rumah sekarang dapat dilakukan dalam bentuk saham 

dan obligasi. Pasar modal adalah sarana yang baik untuk 

melakukan investasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar bagi 

kebanyakan masyarakat. Jika pasar itu berjalan dengan baik, 

jujur, pertumbuhannya stabil dan harganya tidak terlalu 

bergejolak, maka sarana itu akan mendatangkan kemakmuran 

bagi masyarakat.  
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Bentuk instrumen pasar modal adalah efek, yaitu surat berharga 

yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, 

kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Derivatif 

dipasar modal adalah indeks harga saham dan indeks kurs obligasi 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2001). 

2.1.2. Pengertian Saham 

Menurut Brigham dan Houston (2001), saham adalah tanda 

kepemilikkan perusahaan, kepemilikkan saham biasanya disimbolkan 

dengan saham biasa (common stock). Khaddafi dan syamni (2008), 

menyatakan bahwa Saham adalah keiikutsertaan investor dalam 

perusahaan sebagai pemodal sedangkan saham menurut Damadji dan 

Fakhruddin (2001), saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan maupun perseroan terbatas 

atau dapat dikatakan juga Saham adalah tanda bukti memiliki 

perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham 

(shareholder atau stockholder). Saham adalah kertas yang tercantum 

dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan 

kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya (Fahmi, 2011). 

Wujud saham adalah, selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut. Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat 

dikatakan sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat 
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sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang 

Saham (DPS). Pada umumnya, DPS disajikan beberapa hari sebelum 

rapat umum pemegang saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat 

melihat DPS tersebut. Bukti bahwa seseorang adalah pemegang saham 

juga dapat dilihat pada halaman belakang lembar saham apakah 

namanya sudah diregistrasi ataukah belum oleh perusahaan. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan 

diperusahaan tersebut. 

Saham memberikan return dalam bentuk deviden yang biasanya 

dibayarkan sekali setahun dan capital gain (kenaikan harga saham 

dipasar), deviden dan capital gain akan akan ada jika perusahaan 

memperoleh laba karena deviden adalah laba yang dibagikan, capital 

gain terjadi karena adanya laba yang tidak dibagikan dan faktor 

pertumbuhan usaha dimasa yang akan datang. Perusahaan yang rugi 

tidak akan membagikan deviden dan jika perusahaan itu tidak 

menjanjikan pertumbuhan yang akan diperoleh investor adalah capital 

loss atau penurunan harga saham dipasar. Saham merupakan surat 

berharga yang paling populer dan dikenal luas dimasyarakat. Umumnya 

saham yang dikenal sehari-hari merupakan saham biasa (commont 

stock). Saham mempunyai beberapa jenis yang dapat dibedakan melalui 

cara pemilihan dan manfaat yang akan diperoleh oleh pemegang saham 

(Damadji dan Fakhruddin, 2001) adalah:  
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1. Cara Peralihan Hak 

 Saham atas unjuk (bearer stocks)  

Pada saham ini tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. 

Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka 

dialah diakui sebagai pemiliknya. 

 Saham atas nama (registered stocks) 

Di atas sertifikat saham ditulis nama pemiliknya. Cara 

pengalihannya harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu 

dengan dokumen pengalihan dan kemudian nama pemiliknya 

dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat daftar 

nama pemegang saham.  

2. Hak Tagihan (klaim) 

 Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa selalu muncul dalam setiap struktur modal saham 

perusahaan terbuka (PT). Saham biasa menempatkan 

pemiliknya paling yunior terhadap pembagian deviden 

dibandingkan dengan saham preferen. Demikian pula terhadap 

hak atas harta kekayaan perusahaan setelah di likuidasi.  

 Saham Preferen (Prefered Stocks) 

Saham ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan 

saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap 

(seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendapatkan 
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hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham preferen 

serupa dengan saham biasa karena dua hal, yaitu mewakili 

kepemilikan ekuitas dan diterbitkan pada tanpa tanggal jatuh 

tempo yang tertulis diatas lembaran saham tersebut dan 

membayar deviden. Sedangkan persamaan saham preferen 

dengan obligasi terletak pada tiga hal yaitu ada klaim atas laba 

dan aktiva sebelumnya; Devidennya tetap selama masa 

berlaku (hidup) saham; Memiliki hak tebus dan dapat 

dipertukarkan (confertible) dengan saham biasa. Oleh karena 

saham preferen diperdagangkan berdasarkan hasil yang 

ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham 

preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan 

tetap dan karena itu akan bersaing dengan obligasi di pasar. 

3. Kinerja Perdagangan 

 Blue-Chip Stocks 

Saham biasa dari sebuah perusahaan yang memiliki repurtasi 

tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan 

yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden. 

 Income Stocks 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan 

membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang 

dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini 
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biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi 

dan secra teratur membagikan deviden tunai. 

 Growth Stocks 

Saham yang dari emiten yang tidak sebagai leader dalam 

industri. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang 

populer dikalangan emiten 

 Speculative stocks 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi 

mempunyai kemungkinan penghasilan tinggi dimasa 

mendatang, meskipun belum pasti. 

 Counter Cyclical Stocks 

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro 

maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, 

harga saham ini tetap tinggi, dimana emitennya mampu 

memberikan deviden yang tinggi sebagai akibat dari 

kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang 

tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya bergerak 

dalam produk yang sangat dan selalu dibutuhkan masyarakat 

seperti rokok, consumer goods.  
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2.1.3. Pengertian Return Saham 

Return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan 

saham investor atas investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari 

deviden dan capital gain/loss (Corrado dan Jordan, 2004).  

Investor bersedia membeli saham perusahaan tertentu karena 

adanya return saham  yang diharapkan dan direalisasikan pada masa 

yang akan datang dalam bentuk capital gain dan deviden. Suardana 

(2009) menyatakan bahwa return saham merupakan suatu variabel yang 

muncul dari perubahan harga saham sebagai akibat dari reaksi pasar 

karena adanya penyampaian informasi keuangan suatu entitas kedalam 

pasar modal. 

Jugianto (2000), menyatakan return hasil yang diperoleh dari suatu 

investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau 

return ekspetasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi 

dimasa yang akan datang. Return saham adalah tingkat keuntungan yang 

dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang dilakukan.  

Return  realisasi (realized return) merupakan  return  yang telah 

terjadi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return 

realisasi ini sangat penting karena digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja perusahaan dan juga digunakan sebagai landasan 

penghitungan return ekspektasi dimasa yang akan datang. Pada 

umumnya, nilai return yang sering digunakan adalah return total. Return 

pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu capital gain/loss dan yield. 
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Capital gain merupakan selisih dari harga investasi sekarang dengan 

harga periode yang lalu. Jika harga investasi sekarang lebih tinggi dari 

harga investasi periode lalu berarti terjadi keuntungan modal (capital 

gain) dan sebaliknya. Yield merupakan presentase penerimaan kas 

periodik terhadap harga investasi. Keuntungan ini biasanya diterima 

dalam bentuk kas atau setara dengan kas sehingga dapat diuangkan 

dengan cepat. Salah satu contoh yield adalah deviden. 

Menurut Fuad (2009) (dalam Gunawan, 2012), tujuan investor 

dalam berinvestasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan dengan 

cara memaksimalkan return tanpa melupakan faktor resiko yang 

dihadapinya. Return saham yang tinggi dapat mengidentifikasikan 

bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Apabila saham aktif 

diperdagangkan, maka agen tidak akan lama menyimpan saham tersebut 

sebelum saham tersebut diperdagangkan. Saham dikenal dengan 

karakteristik high risk-high return yang artinya saham merupakan surat 

berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi namun juga 

berpotensi risiko tinggi. Saham memungkinkan pemodal untuk 

memperoleh return atau keuntungan yang biasa disebut capital gain 

dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Namun, seiring dengan 

berfluktuasinya harga saham, maka saham juga dapat membuat pemodal 

mengalami kerugian dalam waktu yang singkat.   
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2.1.4. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh 

informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut (Fahmi, 2011). Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 

(Revisi 2009), Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau pada jangka waktu tertentu. Menurut PSAK No.1 

Paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan 

sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut PSAK No.1 

Paragraf ke 7 (Revisi 2009), dalam rangka mencapai tujuan laporan 

keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas 

yang meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik 

dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. 

Manajemen menyajikan laporan keuangan dan pihak luar 

perusahaan memanfaatkan informasi tersebut untuk membantu membuat 

keputusan. Bahwa seorang investor yang ingin membeli atau menjual 
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saham bisa terbantu dengan memahami dan menganalisis laporan 

keuangan hingga selanjutnya dapat menilai perusahaan mana yang 

mempunyai prospek yang menguntungkan di masa yang akan datang. 

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling 

penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. 

Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, 

hasil usaha perubahan dalam suatu periode dan arus dana (kas) 

perusahaan dalam suatu periode (Harahap, 2007). 

2.1.5.  Rasio Keuangan 

Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisa 

terhadap kondisi keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan ialah 

analisis dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan 

keuangan lainnya secara individu maupun bersama-sama guna 

mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam neraca maupun 

dalam laporan laba rugi. Perhitungan rasio keuangan akan menjadi lebih 

jelas jika dihubungkan antara lain dengan menggunakan pola historis 

perusahaan tersebut yang dilihat perhitungan pada sejumlah tahun guna 

menentukan apakah perusahaan membaik atau memburuk.  

Analisis rasio memiliki keunggulan dibanding dengan teknik analisis 

yang lain. Keunggulan tersebut menurut Harahap (2007) adalah: 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih 

mudah dibaca dan ditafsirkan. 
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2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 

disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri yang lain. 

4. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi. 

5. Menstandarisir ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan 

lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik. 

7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi 

dimasa yang akan datang. 

Rasio keuangan tidak hanya memiliki keunggulan saja tetapi teknik 

ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari sewaktu 

penggunaannya agar kita tidak salah dalam menggunaannya. 

Keterbatasan analisis rasio adalah: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat digunakan untuk 

kepentingan pemiliknya. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan 

juga menjadi keterbatasan teknik ini seperti: 

a.  Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan banyak 

mengandung taksiran dan judgment yang bisa dinilai bias. 

b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio 

adalah nilai perolehan bukan harga pasar. 
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c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa beerdampak pada 

angka rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi 

bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan 

menimbulkan kesulitan menghitung rasio. 

4. Sulit apabila data yang tersedia tidak sinkron. 

5. Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standar 

akuntansi yang dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika 

dilakukan perbandingan bisa menimbulkan kesalahan. 

Informasi yang dipergunakan untuk menganalisis rasio keuangan 

berasal dari informasi yang terdapat pada laporan keuangan dan laporan 

keuangan dibuat oleh akuntan, karena itu mekanisme sistem informasi 

yang dipakai sangat mempengaruhi terbentuknya laporan keuangan. 

2.1.6.  Return On Asset (ROA) 

Return on asset (ROA) adalah merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan 

(Syamsuddin, 2009). Menurut khaddafi dan syamni (2008) Return on 

asset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan 

dari rata-rata total aset yang bersangkutan. Sedangkan menurut Fahmi 

(2011) menyatakan bahwa return on asset (ROA) merupakan rasio yang 
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melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Semakin tinggi Return on assets (ROA) menunjukan semakin baik 

keadaan suatu perusahaan, karena tingkat pengembalian (return) 

semakin besar. Sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi Return on 

assets (ROA) menunjukan kinerja keuangan yang baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar. Hal itu dinilai investor adalah 

informasi yang baik karena menunjukan manajemen perusahaan mampu 

memanfaatkan aset yang dimiliki untuk memperoleh laba yang tinggi. 

2.1.7. Return On Equity (ROE) 

Syamsuddin (2009) mengatakan bahwa return on equity (ROE) 

merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia 

bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di 

dalam perusahaan. Menurut Fahmi (2011) rasio return on equity (ROE) 

disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana 

suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk 

mampu memberikan laba atas ekuitas. Sedangkan pada peneliti khaddafi 

dan syamni (2008) menyatakan bahwa Return on equity (ROE) 

merupakan rasio untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam 

mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak.  

 Semakin tinggi Return on equity (ROE) maka kinerja manajemen 

suatu perusahaan semakin efektif. Return on equity ini juga digunakan 
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untuk mengukur besarnya pengembalian terhadap investasi para 

pemegang saham (Harahap, 2007). 

2.1.8. Earning Per Share (EPS) 

Earning per share (EPS) atau pendapatan per lembar saham adalah 

bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang 

saham dari setiap lembar saham yang dimiliki (Fahmi, 2011). Menurut 

syamsuddin (2009) earning per share (EPS) adalah menggambarkan 

jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Earning 

per share (EPS) sering digunakan oleh investor untuk menganalisa 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan saham yang 

dimiliki (Hanafi, Mamduh 1996). Earning per share (EPS) 

menggambarkan earning perusahaan dimasa mendatang karena 

informasi EPS suatu perusahaan menunjukan besarnya laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan kepada semua pemegang saham. 

Semakin tinggi earning per share (EPS) yang diperoleh menunjukan 

keberhasilan suatu perusahaan.  

2.1.9. Price Earning Ratio (PER) 

Price earning ratio (PER) menurut Poernamawati (2008) adalah 

perbandingan antara harga saham pada nilai penutupan (closing price) 

dengan pendapatan per lembar saham. Price earning ratio (PER) adalah 

perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per 

lembar saham (Fahmi, 2011). Price earning ratio (PER) menggambarkan 

apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
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laba (Darmadji dan Fakhruddin, 2001). Semakin rendah nilai price 

earning ratio (PER) maka semakin murah saham tersebut untuk dibeli 

dan semakin baik pula kinerja per lembar saham dalam menghasilkan 

laba bersih perusahaan, semakin baik kinerja per lembar saham akan 

mempengaruhi banyak investor untuk membeli saham tersebut. 

2.1.10. Current Ratio (CR) 

Current ratio (CR) merupakan salah satu ukuran likuiditas 

bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya 

(Utomo, 2004). Menurut Harahap (2007), current ratio (CR) atau rasio 

lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-

kewajiban lancar. Current Ratio (CR) adalah ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo (Fahmi, 2011). Sedangkan 

menurut Prihantini (2009), current ratio (CR) merupakan rasio 

perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Rasio ini dihitung 

dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio ini sering disebut dengan rasio modal kerja yang menunjukkan 

jumlah aktiva lancar yang tersedia yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

merespon kebutuhan-kebutuhan bisnis dan meneruskan kegiatan bisnis 

hariannya. Menurut Sartono (1997), Current Ratio (CR) merupakan alat 

ukur bagi kemampuan likuiditas (solvabilitas jangka pendek) yaitu 

kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan 
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aktiva lancar. Semakin besar current yang dimiliki menunjukan besarnya 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya 

terutama modal kerja yang sangat penting untuk menjaga performance 

kinerja perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi performance harga 

saham. 

2.2. Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis  

Pasar modal di Indonesia adalah pasar yang sedang berkembang, yang 

dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi 

secara umum. Saat terjadinya krisis moneter atau krisis ekonomi pada tahun 

1998 banyak perusahaan serta lembaga keuangan yang runtuh. salah satunya 

yaitu harga-harga saham menurun secara tajam sehingga mengakibatkan 

kerugian yang cukup signifikan bagi investor. Para investor ingin 

mendapatkan hasil tidak hanya deviden tetapi return atau keuntungan dari 

selisih harga saham pada saat membeli dan menjual saham tersebut. Untuk 

mendapatkan return yang besar maka investor diharapkan dapat memilih 

saham yang dibeli.  

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur seberapa besar laba 

bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

Berdasarkan Penelitian Ulupui (2006) menyatakan bahwa return on asset 

(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Menurut 

peneliti Saleh (2009) menyatakan bahwa return on asset berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap harga saham.  
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Return On Equity (ROE) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham. Penelitian 

Pujiatmoko menyatakan bahwa return on equity (ROE) berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Earning per share (EPS) adalah pemberian keuntungan yang diberikan 

untuk para investor dari setiap lembar saham yang dimiliki. Penelitian 

Dwipratama (2009) dan saleh (2009) menyatakan bahwa earning per share 

(EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 

Price to earning ratio (PER) memberikan indikasi mengenai jangka waktu 

yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan 

keuntungan pada suatu periode tertentu. Peneliti Poernamawati (2008) 

menyatakan bahwa price to earning ratio (PER) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham.  

Current Ratio (CR) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang 

dimilikinya. Peneliti Ihsan (2009) menyatakan bahwa current ratio (CR) 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham serta menurut Ulupui (2006) 

menyatakan bahwa current ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Hipotesis : 

H1 = Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham 

H2 =  Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham 

H3 = Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham 

H4 = Price to Earning Ratio (PER) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham 

H5 = Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. 
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