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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Harga saham  

2.1.1 Pengertian Saham 

Menurut Fahmi (2012), Saham merupakan salah satu instrument pasar 

modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan 

tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan 

jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang 

telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya. 

Saham adalah sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan diperusahaan 

tersebut.(Agustina, Fitry Sumartio, 2014). 

Saham adalah suatu instrument pasar modal yang paling umum 

diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang 

menarik dan saham merupakan tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan 

usaha didalam suatu perusahaan perseroan terbatas.(Haryani, 2010). 

Saham adalah surat berharga sertifikat yang menunjukan bagian 

kepemilikan atas suatu perusahaan. jika kita membeli saham berarti kita 

mempunyai atas sebagian dari perusahaan tersebut sebanyak saham yang dimiliki 

dan hak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden jika perusahaan 
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memperoleh keuntungan. Kita juga bias mengambil keuntungan dari naiknya 

harga saham tersebut dari waktu kewaktu.(Agustin dan Hamdi, 2014). 

2.1.2 Jenis-jenis Saham 

Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi diantar lain sebagai 

berikut: 

1. Segi Peralihan 

Dari segi peralihan saham dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Saham atas tunjuk (bearer stock) 

Saham atas tunjuk merupakan saham yang tidak mempunyai nama 

atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut dan saham ini 

mudah untuk dialihkan atau dijual oleh pihak lain. 

b. Saham atas nama (registered stock) 

Saham atas nama merupakan saham yang didalamnya tertulis nama 

pemiliknya dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan 

prosedur tertentu. 

2. Dari segi hak tagih 

Dari segi hak tagih saham dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Saham biasa (common stock) 

Bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh deviden akan 

didahulukan terlebih dahulu kepada saham preferen. 

b. Saham preferen (preferred stock) 

Saham preferen merupakan saham yang memperoleh hak utama 

dalam deviden.(Kasmir, 2008). 
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Ada dua jenis saham menurut manfaatnya: 

a. Saham biasa (common stock) 

Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki 

fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan sebesar nilai saham 

yang dimilikinya dengan mendapatkan hak untuk menerima sebagian 

pendapatan tetap/deviden dari perusahaan serta kewajiban menanggung 

resiko kerugian yang diderita perusahaan. Saham biasa  mewakili klaim 

kepemilikan pada penghasilan dari aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Kepemilikan saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil 

bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang 

dimilikinya berdasarkan besar kecil saham yang dimiliki.Semakin 

banyak presentasi saham yang dimiliki maka semakin besar hak suara 

yang dimiliki untuk mengontrol kebijakan perusahaan. 

Saham biasa memiliki karakteristik utama sebagai berikut: 

1. Hak suara pemegang saham, dapat memilih dewan komisaris. 

2. Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. 

3. Tanggung  jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja. 

b. Saham preferen (preferred stock). 

Saham preferen adalah saham yang mempunyai hak istimewa 

dalam hal pembagian deviden dan pembagian kekayaan dalam likuiditas 

perusahaan dibandingkan dengan saham biasa.Saham preferen ini 

biasanya memberikan deviden yang setiap tahunnya seperti halnya 

obligasi.Pada umumnya saham preferen ini tidak mempunyai hari jatuh 
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tempo.Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi 

dan saham biasa, karena biSa menghasilkan pendapatan tetap (seperti 

bunga obligasi), tetapi juga tidak mendatangkan hasil seperti yang 

dikehendaki investor.(Agustin dan Hamdi, 2014). 

Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki berbagai tingkat, yang dapat diterbitkan dengan 

karakteristik berbeda. 

2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih 

tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian deviden. 

3. Deviden kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya 

maka dapat dibayarkan pada periode  berjalan dan lebih dahulu dari 

saham biasa. 

4. Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan  

antar pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. 

2.1.3 Jenis nilai saham 

Saham merupakan surat berharga yang sangat dikenal luas oleh 

masyarakat. Umumnya, saham yang dikenal sehari-hari merupahan saham biasa 

(common stock) yang memiliki nilai yang sangat berharga. 

Jenis-jenis nilai saham sebagai berikut: 

1. Nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan 

penerbit saham (emiten). 

2. Nilai intrinsic (teoritis) saham, yaitu nilai saham yang sebenarnya atau 

seharusnya terjadi 
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3. Nilai pasar, yaitu nilai pasar saham atau harga yang terjadi dipasaran 

saham 

 

2.2 Harga saham 

Menurut Brigham Houston (2010), bahwa harga saham adalah 

menentukan kekayaan pemegang saham diterjemahkan menjadi maksimalkan 

harga perusahaan. Harga saham pada suatu waktu tertentu akan bergantung pada 

arus kas yang diharapkan diterima dimasa depan oleh investor “rata-rata” jika 

investor membeli saham. 

Harga saham adalah pembagian antara modal perusahaan dan jumlah 

saham yang diterbitkan harga saham merupakan alat untuk memperkirakan 

prospek keuntungan yang diharapkan oleh investor. Harga saham dipengaruhi 

oleh kondisi ekonomi secara umum dan persepsi pasar terhadap kondisi 

perusahaan saat ini, juga persentasi yang diharapkan dimasa yang akan datang. 

Harga pasar terdiri dari harga pembukaan (open price), harga tertinggi (high 

price), dan harga penutupan (close price).(Dominic, 2009). 

Harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Harga nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh 

emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan.Besarnya 

harga nominal memberikan arti penting saham karenaa dividen minimal 

biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 
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2. Harga perdana 

Harga ini merupaakan harga pada waktu harga saham tersebut 

dicatat dibursa efek.Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan 

oleh penjamin dan emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian 

akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat biasanya untuk menentukan harga saham perdana. 

3. Harga pasar 

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan 

investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di 

bursa. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi 

harga ini yang disebut sebgai harga dipasar sekunder dan harga inilah 

yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada 

transaksi sekunder, kecil sekali terjadi negoisasi  harga investor dengan 

perusahaan penerbit . harga yang setiap hari diumumkan disurat kabar 

atau media lain adalah harga saham. 

Terdapat 6 kondisi dan situasi yang menentukan suatu saham akan 

mengalami fluktuasi, yaitu: 

a. Kondisi makro dan mikro ekonomi. 

b. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha). 

c. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 

d. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak 

pidana dan kaussnya sudah masuk kepengadilan. 
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e. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap 

waktunya. 

f. Resiko sistematis, yaitu suatu bentuk resiko yang terjadi secara 

menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat. 

g. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi. 

(Fahmi, 2009). 

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham tidak sendiri berubah begitu saja terdapat berbagai faktor 

yang mengakibatkan harga saham berubah naik atau turun. Faktor yang  

makroekonomi dan faktor mikro ekonomi merupakan faktor yang menyebabkan 

harga saham terpengaruh. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Makroekonomi 

Faktor makro ekonomi merupakan faktor yang berada diluar 

peusahaan. Faktor makro yang memiliki pengaruh terhadap kinerja harga 

saham perusahaan yaitu: 

a. Tingkat bunga umum domestik 

Suku bunga deposito yang meningkat akan mendorong investor 

untuk menjual saham yang mereka memiliki dan menanamkan hasil 

penjualan saham tersebut kedalam deposito. Penjualan saham secara 

besar-besaran ini akan menyebabkan harga saham jatuh. Sebaliknya 

menurunnya tingkat bunga pinjaman atau tingkat bunga deposito akan 

menaikkan harga saham dipasar bursa. Penurunan tingkat bunga umum ini 

akan menyebabkan para investor secara beramai-ramai  membeli  saham.  
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Hal  inilah yang menyebabkan harga saham akan ikut meningkat akibat 

meningkatnya permintaan saham. 

b. Tingkat inflasi 

Inflasi yang tinggi akan membuat banyak perusahaan  mengalami 

kesulitan keuangan dan bahkan mengalami kebangkrutan. Jadi,  inflasi 

yang tinggi akan menyebabkan harga saham jatuh dan inflasi yang  rendah 

juga mengakibatkan   harga  saham   bertumbuh   dan  bergerak lamban. 

c. Peraturan perpajakan 

Peraturan perpajakan yang mengatur pajak badan yang tinggi akan 

menyebabkan laba bersih turun. Hal ini disebabkan dalam laporan laba 

rugi, pajak merupakan biaya sebelum dihasilkannya laba bersih. Padahal 

investor tertarik akan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan 

sehingga harga saham pun akan turun. 

d. Kebijakan pemerintah 

Bergagai macam kebijakan yang dibuat pemerintah dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya saja, larangan ekspor 

tembaga ke luar negeri. Jika kebijakan larangan ini dijalankan, maka 

perusahaan tembaga akan mengalami kelesuhan penjualan sebab 

pendapatan perusahaan yang berasal dari luar negeri menurun dan 

perusahaan hanya bergantung dari penjualan dalam negeri. Padahal, 

penjualan luar negerilah yang lebih menghasilkan banyak keuntungan 

karena tembaga dijual dengan harga yang tinggi. Kelesuan penjualan ini 



 

 
21 

akan menimbulkan reaksi dikalangan investor sehingga harga sahampun 

akan menurun. 

e. Kurs valuta asing 

Kenaikan kurs US$terhadap Rupiah akan berdampak negatif 

terhadap emiten yang memiliki hutang dalam satuan US$. Emiten harus 

membayar Rupiah yang lebih besar untuk dapat melunasi hutangnya. Jika 

kebutuhan emiten terhadap Rupiah semakin besar, maka harta perusahaan 

yang memiliki untuk membayar hutangnya akan semakin menipis. Hal ini 

akan menyebabkan reaksi investor terhadap saham memburuk. Harga 

saham  akan  jatuh  dan  emiten akan  kesulitan untuk membayar 

pengembalian atas saham yang dimiliki investor. 

f. Tingkat bunga pinjaman luar negeri 

Perubahan suku bunga luar negeri akan menyebabkan harga saham 

bereaksi. Emiten yang memiliki hutang luar negeri akan selalu 

memperhatikan besarnya suku bunga hutang luar negerinya. Semakin 

besar suku bunga hutang luar negeri,  maka   emiten  membutuhkan  lebih  

banyak  dana   untuk melunasi hutang tersebut dan kepercayaan investor 

terhadap emitenpun   akan   menurun   sehingga   menyebabkan   harga 

saham juga menjadi turun. 

g. Kondisi ekonomiinternasional 

Jika emiten bergerak dibidang  ekspor impor, maka ada negara 

tujuan utama ekspor emiten tersebut. Misalnya saja,  jika Amerika  Serikat 

adalah tujuan utama ekspor, maka emiten akan sangat bergantung pada 
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kemajuan dan kemunduran ekonomi Amerika Serikat. Salah satu indikator 

kemajuan dan kemunduran ekonomi Amerika Serikat adalah indeks harga 

saham gabungan yang  tercatat di Bursa Efek Amerika   Serikat  (misal. 

NYSE). Jika  AS  mengalami kemajuan ekonomi dilihat dari IHSG-nya 

(misalnya. Dow JonesIndex), maka kinerja ekspor emiten akan meningkat 

sehingga investor akan tertarik berinvestasi pada emiten tersebut dan 

harga saham emiten akan naik. 

2. Faktor Mikro ekonomi 

Faktor mikro ekonomi merupakan  faktor  yang  berasal  dari 

lingkungan internal perusahaan dan berupa rasio-rasio keuangan. Untuk 

menentukan nilai atau harga saham, kita harus memprediksikan berapa harga 

saham pada akhir satu periode tertentu dan besarnya deviden pada akhir 

periode. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut: 

PO =
(     )

(   
 

Keterangan: 

P  :  Nilai atau harga saham 

P1 :  Harga pada sutau periode yang akan dating 

D1 :  Deviden kas yang dibayarkan pada akhir periode 

R : Tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar atas   investasi 

tersebut.(Sudana, 2011). 

 Berikut variable yangakan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

 



 

 
23 

2.2.2 Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

banyak digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui 

efektivitas dan efesiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan.(Sudana, 2011). 

Return on Equity (ROE) menunjukkan rasio antara laba bersih 

perusahaan dengan ekuitas pemegang saham biasa mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham biasa.(Brigham dan 

Houston,2010:149). Rumus untuk menghitung ROE adalah: 

Return on Equity  
                  

             
 

2.2.3 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt To Equity Ratio (DER) menunjukkan perbandingan antara total 

hutang dengan modal sendiri. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio 

ini digunakan 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 

hutang. Tingkat Debt to Equity Ratio yang aman biasanya kurang dari 50 

persen, semakin kecil Debt to Equity Ratio maka semakin baik bagi 

perusahaan.(Kasmir, 2014). Rumus untuk menghitung DER adalah: 

Debt to Equity Ratio =
            

                   
 X 100% 
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2.2.4 Total Aset Turnover (TATO) 

Total asset turnover (TATO) merupakan rasio yang mengukur perputaran 

semua aktiva perusahaan. Semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk 

perputaran total aktiva, maka akan semakin baik. Pemilihan total asset turnover 

untuk mewakili rasio aktivitas, karena Nilai Total asset turnover yang semakin 

besar menunjukkan bahwa penjualan meningkat. Dengan demikian harapan untuk 

memperoleh laba juga diharapkan akan mengalami peningkatan. Jika nilai 

penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan meningkat, hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Kinerja perusahaan yang semakin 

baik akan berdampak pada harga saham yang tinggi.(Brigham dan Houston, 

2011). Rumus untuk menghitung TATO adalah: 

Total Aset Turnover =
         

                                            
 

2.2.5 Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio merupakan salah satu ukuran paling besar dalam 

analisis saham secara fundamental dan bagian dari rasio penilaian untuk 

mengevaluasi laporan keuangan. Price earning ratio bermanfaat untuk melihat 

bagaimana pasar menghargai kinerja saham suatu perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan yang tercermin dalam laba per saham. Menurut Brigham dan 

Houston (2010), Price Earning Ratio adalah: Rasio harga per saham terhadap 

laba per saham menunjukkan jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk 

setiap dolar laba yang dilaporkan. Rumus untuk menghitung PER adalah: 

Price Earning Ratio =
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2.2.6 Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share merupakan suatu rasioyang menunjukan jumlah laba 

yang didapatkan dari setiap lembar saham yang ada. rasio laba per lembar saham 

atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham.(Kasmir, 2013) 

Rasio yang rendah berarti belum berhasil untuk memuaskanpemegang saham, 

sebaliknya rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat 

dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. 

Rumus untuk menghitung EPS adalah: 

Earning Per Share=
                        

                          
 

2.2.7 Price Book Value (PBV) 

Nilai perusahaan  adalah gambaran investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan 

di masa yang akan mendatang. Brigham dan Houston (2008), menjelaskan nilai 

perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan yang tinggi diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham, semakin tinggi harga saham maka 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. nilai perusahaan dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  
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2.3 Penelitian Sebelumnya 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dibandingkan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu adalah: 

1. Periode penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2018. 

2. Penggabungan variabel independen dalam penelitian yang berbeda dari 

penelitian terdahulu yaitu : ROE, DER,TATO, PER, EPS, dan PBV. 

Ada banyak penelitian – penelitian yang telah dilakukan, namun untuk 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Berikut adalah 

penelitian–penelitian terdahulu yang telah dilakukan: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul Publikasi Variabel Hasil 

1 Albertha W. 

Hutapeaivonne 

S. Saerang Joy 

E. Tulung 

Pengaruh 

Return On 

Assets, Net 

Profit Margin, 

Debt To Equity 

Ratio, Dan 

Total Assets 

Turnover 

Terhadap Harga 

Saham Industri 

Otomotif Dan 

Komponen 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Jurnal EMBA 

Vol.5 No.2 Juni 

2017, Hal. 541 – 

552 

Independen : 

ROA, NPM, 

DER,  Dan 

TATO 

 

Dependen : 

Harga Saham  

 

DER Dan TATO Yang Pengaruh 

Signifikan Terhadap Harga Saham 

 

ROA Dan NPM Tidak Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Harga Saham. 

 

Secara Simultan ROA, NPM, DER 

Dan TATO Berpengaruh Terhadap 

Harga Saham 

2 Diko 

Fitriansyah 

Azhari 

Sri Mangesti 

Rahayu 

Zahroh Z.A. 

Pengaruh Roe, 

Der, Tato, Dan 

Per Terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Properti Dan 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB)|Vol. 

32 No. 2 Maret 

2016| 

Independen : 

ROE,DER, 

TATO, DAN 

PER  

 

Dependen : 

ROE, DER, 

TATO Dan PER Secara Simultan 

Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan 

Terhadap Harga Saham  

 

ROE, DER, TATO Dan PER Secara 
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Real Estate 

Yang Go Publik 

Di Bursa 

Efek Indonesia 

Harga Saham  Simultan Berkontribusi 

 

ROE Dan PER Memiliki Pengaruh 

Besar Terhadap Harga Saham. 

 

DER Dan TATO Secara Individu 

Tidak Berpengaruh Besar Terhadap 

Harga Saham. 

3. Nadia 

Cathelia, R. 

Djoko 

Sampurno 

Analisis 

Pengaruh Roe, 

Der, Tato, 

Capex Dan 

Nccr Terhadap 

Harga Saham 

(Studi Kasus 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sektor Industri 

Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2010-

Volume 5, Nomor 

3, Tahun 2016, 

Independen : 

ROE, DER, 

TATO, 

CAPEX, Dan 

NCCR  

 

Dependen : 

Harga Saham  

ROE Memiliki Hubungan Positif Dan 

Berpengaruh Secara Signifikan 

Terhadap Harga Saham, Sehingga 

Hipotesis Pertama Diterima. 

DER Memiliki Hubungan Negatif Dan 

Berpengaruh Secara Signifikan 

Terhadap Harga Saham, Sehingga 

Hipotesis Kedua Diterima. 

TATO Memiliki Hubungan Negatif, 

Namun Tidak Berpengaruh Secara 

Signifikan, Sehingga Hipotesis Ketiga 

Ditolak. 

CAPEX Memiliki Hubungan Positif, 

Namun Tidak Berpengaruh Secara 

Signifikan, Sehingga Hipotesis 

Keempat Ditolak. 

NCCR Memiliki Hubungan Positif, 
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2014) Namun Tidak Berpengaruh Secara 

Signifikan, Sehingga Hipotesis Kelima 

Ditolak. 

 

4. Putu Dina 

Aristya Dewi1 

I.G.N.A. 

Suaryana2 

PENGARUH 

EPS, DER, 

DAN PBV 

TERHADAP 

HARGA 

SAHAM 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana 4.1 

(2013): 215-229 

215 

Independen: 

EPS, DER,PBV 

 

Dependen: 

Harga saham 

EPS, PBV terhadap harga saham 

adalah signifikan positif, sedangkan 

pengaruh DER terhadap harga saham 

adalah signifikan negatif 

5. Rama Hadi 

Apsara, Astiwi 

Indriani 

Analisis 

Pengaruh Crude 

Oil Price, 

Earning Per 

Share, Price To 

Book Value, 

Return On 

Assets Dan 

Debt To Equity 

Ratio Terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan 

Batubara Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Volume 6, Nomor 

4, Tahun 2017, 

Halaman 1-13 

Independen : 

Crude Oil 

Price, Earning 

Per Share, 

Price To Book 

Value, Return 

On Assets Dan 

Debt To 

Equity Ratio. 

Dependen:  

Harga Saham  

Crude Oil Price (Wtioil), Earning Per 

Share (EPS), Price To Book Value 

(PBV), Return On Assets 

(ROA) Dan Debt To Equity Ratio 

(DER) Secara Bersama-Sama 

Berpengaruh Terhadap Harga Saham. 
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Indonesia 

Periode 2012–

2016 

6. Ratna 

Ujiandari 

Pengaruh Price 

Book Value 

(Pbv ) Price 

Earning Ratio 

(Per), Operating 

Profit Margin 

(Opm ) Earning 

Per Share 

(Eps), Dan 

Return On Asset 

( Roa ) 

Terhadap Harga 

Saham 

Jurnal Ekonomi 

Dan Manajemen 

FE Universitas 

Budi Luhur Vol.4 

No.2 Oktober 

2015 

Independen: 

Price Book 

Value (Pbv ) 

Price Earning 

Ratio (Per), 

Operating 

Profit Margin 

(Opm ) Earning 

Per Share 

(Eps), Dan 

Return On 

Asset ( Roa) 

 

Dependen : 

Harga Saham  

Price Book Value (PBV ) Price 

Earning Ratio (PER) Operating Profit 

Margin ( OPM ) Earning Per Share 

(EPS), Dan Return On Asset ( ROA) 

Memberikan Pengaruh Yang 

Signifikan Terhadap Harga Saham, 

Sedangkan Secara Parsial Yang 

Berpengaruh Secara Signifikan Adalah  

Price Book Value (PBV ) Price 

Earning Ratio (PER) Operating Profit 

Margin ( OPM ) Earning Per Share 

(EPS ) , Dan Return On Asset ( ROA) 

Tidak Signifikan Terhadap Harga 

Saham . 

7. Siti 

Nur’aidawati 

Pengaruh 

Current Ratio 

(Cr), Total Asset 

Turnover 

(Tato), Debt To 

Equity Ratio 

(Der) Dan 

Vol.1, No.3, Maret 

2018 

Independen : 

CR, TATO. 

DER, ROA, 

 

Dependen : 

Harga saham 

Tidak terdapat pengaruh Current Ratio 

(CR) terhadap Harga Saham,  

 

Tidak terdapat pengaruh Total Asset 

Turnover (TATO) Terdapat harga 

saham.  

 



 

 31 

Return On Asset 

(Roa) Terhadap 

Harga Saham 

Dan 

Dampaknya 

Pada 

Nilai 

Perusahaan 

Tidak terdapat pengaruh Debt to 

Equity (DER) terhadap Harga Saham,  

 

Terdapat pengaruh Return on Asset 

(ROA) terhadap Harga Saham,  

 Terdapat pengaruh CR, TATO, DER 

dan ROA secara simultan terhadap 

Harga Saham, dan  Terdapat pengaruh 

Harga Saham terhadap Nilai 

Perusahaan. 

8. Thio Lie Sha Pengaruh 

Kebijakan 

Dividen, 

Likuiditas, Net 

Profit 

Margin, Return 

On Equity, Dan 

Price To Book 

Value 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Jurnal 

Akuntansi/Volume 

XIX, No. 02, Mei 

2015: 276-294 278 

Independen:  

Kebijakan 

Dividen, 

Likuiditas, Net 

Profit 

Margin, Return 

On Equity, Dan 

Price To Book 

Value 

Dependen : 

Harga Saham. 

Kebijakan Dividen Mempunyai 

Pengaruh Yang Signifikan Terhadap 

Harga Saham. 

 

Likuiditas, NPM, ROE, 

Dan PBV Tidak Berpengaruh 

Signifikan Terhadap Harga Saham. 
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Indonesia 

2010 – 2013 

9. Yuniep Mujati 

S 

Meida 

Dzulqodah 

Pengaruh 

Earning Per 

Share Dan 

Price Earning 

Ratio 

Terhadap Debt 

To Equity Ratio 

Dan Harga 

Saham Pada 

Perusahaan 

Sektor Makanan 

Dan Minuman 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

EKSIS 

Vol XI No 1, 2016 

Independen : 

EPS,PER,DER,  

 

Dependen : 

Harga saham 

Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham 

pengaruh tidak 

Earning Per Share (EPS)  langsung 

terhadap harga saham melalui Debt to 

Equity Ratio (DER)  

Terdapat pengaruh tidak langsung 

Price 

Earning Ratio (PER) terhadap harga 

saham melalui Debt to Equity Ratio 

(DER). 
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2.4 Kerangka Pemikiran  

Menurut Sugiyono (2012) kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan 

secara teoritis pentautan antar variabel yang diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Untuk memberikan 

gambaran yang jelas dan sistematis  Berikut adalah penyajian kerangka pemikiran 

yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Piiran 
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Keterangan: 

X1, X2, X3, X4, X5,X6 = Variabel Independen (Bebas) 

Y =  Variabel Dependen (Terikat) 

=  Pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap 

Y 

= Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel Y 

 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis. 

Hipotesis diartikan sebagai jawaban  sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2012). Berikut adalah pengaruh variabel independent yaitu 

terhadap variabel dependent serta hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini: 

2.5.1 Hubungan  Return on Equity Terhadap Harga Saham 

Menurut Brigham dan Houston (2010), Return on Equity (ROE) 

menunjukkan rasio antara laba bersih perusahaan dengan ekuitas pemegang saham 

biasa mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Rasio 

ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas atau 

mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham 

perusahaan.Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik karena berarti posisi 

pemilik perusahaan semakin kuat, demikian juga sebaliknya. Hal ini   didukung 

oleh Albertha W. Hutapea,Ivonne S. Saerang danJoy E. Tulung (2017), 

penelitian yang dilakukan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROE 

berpengaruhpositif dan signifikan secara parsial terhadap harga saham. 
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H1 :   Diduga Return on Equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan secara         

parsial terhadap harga saham. 

 
 

2.5.2 Hubungan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana 

pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang 

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.Menurut Kasmir (2010)Debt 

to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan 

ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini 

digunakan untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang. 

Debt to Equity Ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang.Selain itu DER juga dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur perusahaan. 

Semakin tinggi proporsi Debt to Equity Ratio menyebabkan laba perusahaan 

semakin tidak menentu dan menambah kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.Oleh karena itu apabila Debt to Equity 

Ratio semakin tinggi maka resiko financial perusahaan tersebut akan tinggi juka. 

Tinggi rendahnya resiko keuangan perusahaan secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi harga sahamperusahaan tersebut. Hal ini   didukung olehAlbertha W. 

Hutapea,Ivonne S. Saerang danJoy E. Tulung (2017)penelitian yang dilakukanhasil 
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penelitiannya menunjukkan bahwa DER berpengaruh negatif dan signifikan secara 

parsial terhadap harga saham.Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Diduga Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan signifikan secara 

parsial terhadap harga saham. 

2.5.3 Hubungan Total Aset Turnover Terhadap Harga Saham 

Menurut Brigham dan Houston (2011) Total asset turnover (TATO) 

merupakan rasio yang mengukur perputaran semua aktiva perusahaan. Semakin 

cepat waktu yang dibutuhkan untuk perputaran total aktiva, maka akan semakin baik. 

Pemilihan total asset turnover untuk mewakili rasio aktivitas, karena Nilai Total 

asset turnover yang semakin besar menunjukkan bahwa penjualan meningkat. 

Dengan demikian harapan untuk memperoleh laba juga diharapkan akan mengalami 

peningkatan. Jika nilai penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan meningkat, hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Kinerja perusahaan 

yang semakin baik akan berdampak pada harga saham yang tinggi. Hal ini  didukung 

olehAlbertha W. Hutapea,Ivonne S. Saerang danJoy E. Tulung (2017) yang 

dilakukanhasil penelitiannya menunjukkan bahwa TATO berpengaruh positif dan 

signifikan secara parsial terhadap harga saham. Maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Diduga Total Aset Turnover berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap harga saham. 
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2.5.4 Hubungan Price Earning RatioTerhadap Harga Saham 

Variabel Price Earning Ratio menunjukkan perbandingan harga saham yang 

dibeli dengan earning yang akan diperoleh dikemudian hari sehingga hal tersebut 

menunjukkan bahwa investor yakin terhadap besarnya earning yang diberikan 

perusahaan, yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen di masa datang. Antara harga saham dan Price Earning Ratio memiliki 

hubungan yang kuat, dikarenakan Price Earning Ratio itu menunjukkan 

pertumbuhan laba dari perusahaan, dan investor akan tertarik terhadap pertumbuhan 

laba tersebut sehingga pada akhirnya akan memberikan efek terhadap harga saham. 

Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan Ratih (2013), dan Safitri (2013) 

yang menyatakan bahwa PER berpengaruh positif terhadap harga saham. H2 = Price 

Earning ratio (PER) berpengaruh terhadap harga saham. 

2.5.5 Hubungan Earning Per Share Terhadap Harga Saham 

Earning Per Share merupakan suatu rasio yang menunjukan jumlah laba 

yang didapatkan dari setiap lembar saham yang ada. Menurut Kasmir (2013),  rasio 

laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasio yang rendah berarti belum berhasil untuk memuaskanpemegang saham, 

sebaliknya rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat 

dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Hal ini   didukung oleh  

Setyorini, Maria M Minarsih dan Andi Tri Haryono (2016)penelitian yang 

dilakukanhasil penelitiannya menunjukkan bahwa EPS berpengaruh positif dan 
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signifikan secara parsial terhadap harga saham. Maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut : 

H5 : Diduga Earning Per Share(EPS) berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap harga saham. 

2.5.6  Hubungan Price Book Value Terhadap Harga Saham 

Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mensejahterakan pemegang 

saham melalui nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham (Brigham 

Houston) 2008. Semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian kepada investor. Hal tersebut berarti semakin tinggi juga nilai 

perusahaan terkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu untuk 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (Gultom dan Syarif, 2008). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Husnan (2015), semakin 

tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik 

perusahaan. Harga saham merupakan harga yang dikeluarkan oleh investor sebagai 

bukti kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, semakin tinggi nilai perusahaan maka 

semakin tinggi pula investor bersedia membayar untuk perlembar saham suatu 

perusahaan. Maka hipotesis yang di tarik adalah : 

H6 : Diduga Pengaruh Price Book Value (PBV) berpengaruh positif dan signifikan 

secara parsial terhadap harga saham. 
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2.5.7 Pengaruh Return on Equity, Debt to Equity Rasio, Total Aset Turnover, 

Earning Per Share, Price Earning Ratio  dan Price Book Value Secara 

Simultan Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen yang 

diduga masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan laba.Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H7 : Diduga Return On Equity (ROE), Debt To Equity Rasio (DER),  Total Aset 

Turnover (TATO) Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan 

Price Book Value (PBV) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan 

terhadap Harga Saham. 

2.6 Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah konsep yang di beri lebih dari satu nilai. Menurut Suliyanto 

(2011:7) ada pembagian variabel berdasarkan hubungan antar variabel dalam sebuah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independent, adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab besar kecilnya nilai variabel yang lain. Variabel ini sering disebut 

dengan variabel predikator. Variasi perubahan variabel independent akan 

berakibat terhadap variasi perubahan variabel dependent. 

2. Variabel Dependen, adalah variabel yang variasinya dipengaruhi oleh variasi 

independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel kiteria. Variasi 

perubahan variabel dependen ditentukan oleh variabel perubahan variabel 

independent. s
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Tabel 2.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Pengertian Rumus 

Harga Saham 

(Y) 

Harga saham adalah menentukan kekayaan pemegang saham 

diterjemahkan menjadi maksimalkan harga perusahaan 

Brigham Houston (2010),  

 

Return On Equity  

(X1) 

ROE adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa mengukur 

tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham 

biasa(Brigham dan Houston, 2010). 

 

ROE   
                  

             
 X 100% 

 

Debt to Equity 

Ratio (DER) (X2) 

 

DER adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan 

ekuitas (Kasmir,2010). 

 

DER  =
            

                   
 X 100% 

Total asset 

turnover (TATO) 

(X3) 

rasio yang mengukur perputaran semua aktiva perusahaan. 

Semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk perputaran total 

aktiva, maka akan semakin baik (Brigham dan Houston, 2011) 

 

TATO =
          

            
 

Price Earning 

Ratio (PER) 

(X4) 

Rasio harga per saham terhadap laba per saham menunjukkan 

jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar 

laba yang dilaporkan. 

PER=
                      

                        
 

 

Earning Per 

Share  

(X5) 

Earning per share merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham (Kasmir, 2010:115) 

    

 
                          

            
 

Price Book Value 

(PBV) 

(X6) 

Nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai 

suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai 

jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi 

manajemen yang menjalankan perusahaan itu Agus Sartono 

(2010:487). 
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2.7 Harga saham menurut pandangan islam  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Arab Saudi yang diketahui oleh 

Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ib Baz Jilik 13 Bab Jual Beli (JH9) tentang jual 

beli saham dinyatakan sebagai berikut: jika saham yang diperjual belikan tidak 

serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanyarepresentasi dari 

sebuah asset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut 

adalah suatu yang sudah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolekan 

hukumnya untuk diperjual belikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang 

dibayar secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan 

keumuman dalil tentang bolehnya jual beli. Selain fatwa tersebut, fatwa DSN 

Indonesia yang juga memutuskan akan bolehnya jual beli saham (Fatwa DSN-

MUI No. 40/DSN-MUI/2003). Jual beli musawamah adalah jual beli dengan 

harga yang disepakati kedua belah pihak, tanpa melihat harga kulakan pembeli. 

Dalam transaksi ini pembeli bebas menawar harga barang yang akan dibelinya. 

Terjadinya jual beli ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli ini 

merupakan jenis yang umum dan rutin dalam penjualan dimana harga komoditas 

yang akan diperdagangkan tergantung tawar menawar antara penjual dan 

pembeliTidak seperti murabahah, penjual pada musawamah tidak berkewajiban 

untuk mengungkapkan biayanya. Kedua pihak bernegosiasi pada harga. 

Musawamah dapat digunakan dimana penjual tidak dalam posisi untuk 

memastikan secara tepat biaya komoditas yang ia menawarkan untuk dijual 

Harga saham yang diberlakukan ditentukan dengan senilai dengan 

ketentuan perusahaan, yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal 
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awal pada waktu pendirian. Firman Allah Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 29 

adalah sebagai berikut: 

                       

                           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu” 

. Adapun Firman Allah Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 275 adalah 

sebagai berikut: 

                        

                                

                            

                 

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 

Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 


