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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Saham  

Menurut Darmadji (2010:5) saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroaan terbatas. Wujud 

saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. 

2.1.1 Harga Pasar 

Nilai pasar dari sekuritas merupakan harga pasar dari sekuritas itu 

sendiri.Untuk sekuritas yang diperdagangkan dengan aktif, nilai pasar merupakan 

terakhir yang dilaporkan pada saat sekuritas terjual. 

Harga pasar suatu saham menunjukkan seberapa baik manajemen 

menjalankan tugasnya atas nama pemegang saham. Pemegang saham yang tidak 

puas dengan kinerja perusahaan dapat menjual saham yang mereka miliki dan 

menginvestasikan uangnya di perusahaan lain. Tindakan-tindakan tersebut jika 

dilakukan oleh parapemegang saham akan mengakibatkan turunnya harga saham 

di pasar, karena pada dasarnya tinggi rendahnya harga saham lebih banyak 

dipengaruhi oleh pertimbangan pembeli dan penjual tentang kondisi internal dan 

eksternal perusahaan. Hal ini berkaitan dengan analisis sekuritas yang umumnya 

dilakukan oleh investor sebelum membeli atau menjual saham. 

Jadi harga saham adalah suatu nilai saham yang mencerminkan kekayaan 

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, dimana perubahan atau 

fluktuasinya sangat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang 
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terjadi di pasar bursa (pasar skunder).Semakin banyak investor yang ingin 

membeli atau menyimpan saham, harganya semakin naik. 

Secara umum, semakin baik kinerja suatu perusahaan, maka semakin tinggi 

laba usahanya dan semakin banyak keuangan yang dapat dinikmati oleh 

pemegang saham juga semakin besar kemungkinan harga saham akan 

naik.meskipun demikian, saham yang memiliki kinerja baik sekalipun harganya 

bisa saja turun karena keadaan pasar. 

Saham yang memiliki kinerja baik meskipun harganya mengalami 

penurunan karena keadaan pasar yang jelek (bearish) yang menyebabkan 

kepercayaan terhadap pemodal terguncang. Saham ini tidak akan sampai hilang, 

jika kepercayaan pemodal pulih, siklus ekonomi membaik atau pun hal lain 

membaik (bullish). Maka harga saham yang baik ini akan kembali naik, jadi risiko 

dari pemegang suatu saham adalah turunnya harga saham. 

2.1.2 Jenis-jenis Saham 

Terdapat beberapa jenis saham yang dapat dibedakan menurut cara 

peralihan hak dan hak tagihan, yakni : 

a. Cara peralihan Hak 

1) Saham atas unjuk 

Artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar 

mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara 

hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebgai 

pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 
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2) Saham atas nama  

Saham atas nama adlah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Cara 

peralihannya harus memenuhi suatu prosedur tertentu yaitu dengan dokumen 

peralihan dan kemudian namapemiliknya diacata dalam buku perusahaan 

yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. 

b. Hak Tagihan 

1) Saham biasa (Common Stock) 

Jika perusahaan mengeluarkan satu kelas saja, saham ini biasanya 

dalam bentuk saham biasa. (Jogiyanto :2007 : 111).Lebih lanjut Jogiyanto 

(2007 : 112) menerangkan bahwa dibandingkan dengan saham biasa, saham 

preferen mempunyai beberapa hak, yaitu ha katas dividen tetap dan hak 

pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. 

1. Preferen terhadap dividen 

a. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen 

terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. 

b. Saham ppreferen juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, 

yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen 

tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang 

saham biasa menerima dividen. 

2. Preferen pada waktu likuidasi 

Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva 

perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada 
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saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah 

sebesar nilai nominal saham preferennya termasuk semua deviden yang 

belum dibayar jika bersifat kumulatif (Jogiyanto:2007:113). 

3. Indeks Harga Saham 

Merupakan ukuran yang didasarkan pada perhitungan statistic 

untuk mengetahui perubahan harga saham setiap saat terhadap harga tahun 

dasarnya. Karena semenjak perusahaan memasarkan sahamnya pada 

masyarakat tentu saja akan banyak terjadi fluktuasi, dan ini akan 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Darmadji (2010:95) mengatakan bahwa di pasar modal sebuah indeks 

diharapkan memiliki lima fungsi yaitu sebagai berikut : 

1) Sebagai indicator trend pasar. 

2) Sebagai indicator tingkat keuntungan. 

3) Sebagai tolak ukur ( benchmark) kinerja suatu portofolio. 

4) Memfasilitasi pembentukan portofoliodengan strategi pasif. 

5) Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. 

Indeks harga saham individual sering kali dipergunakan oleh investor 

untuk menentukan perkembangan suatu perusahaan yang dicerminkan dari 

indeks harga sahamnya.Sedangkan indeks harga saham gabungan sering kali 

tidak dipakai investor untuk mengukur situasi umum perdagangan efek. 

Berdasarkan Kinerja Saham 

1) Blue Chip Stock 

Saham biasa dari perusahaan yang bereputasi rtinggi sebagai leader 

di industry sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten 

membayar dividen. 
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2) Income Stock 

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar 

dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun 

sebelumnya. 

3) Growth Stock  

Saham ini merupakan saham-saham dari emiten yang memiliki 

pertunbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis 

yang mempunyai reputasi tinggi. 

4) Speculative Stock  

Adalah saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh penghasilan dari tahun ketahun, akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan yang tinggi dimasa mendatang meskipun belum 

pasti. 

5) Counter Cyclical Stock 

Saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi 

ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. 

2.1.3  Perubahan Harga Saham 

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas.Harga suatu saham sangat erat kaitannya dengan harga pasar 

suatu saham. Semakin banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan suatu 

saham, maka harganya akan semakin naik. Dan sebaliknya jika semakin banyak 

investor yang menjual atau melepaskan maka akan berdampak pada turunnya 

harga saham. Harga saham merupakan nilai suatu saham yang mencerminkan 

kekayaan perusahaan yang menegluarkan saham tersebut. 
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2.2  Faktor Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Menurut Arifin (2008:116-125) faktor – faktor yang mempengaruhi harga 

saham adalah sebagai berikut : 

a. Kondisi Fundamental Emiten 

 Faktor fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan 

kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya 

manusia, kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja 

keuangan 

b. Hukum Penawaran dan Permintaan 

 Setelah faktor fundamental faktor penawaran dan permintaan 

menjadi faktor  kedua yang mempengaruhi harga saham. Dengan asumsi 

bahwa begitu investor mengetahui kondisi fundamental mereka akan 

melakukan ttransaksi jual beli. Transaksi – transaksi inilah yang akan 

mempengaruhi fluktuasi harga saham. 

 

c. Tingkat Suku Bunga 

 Dengan adanya perubahan suku bunga, tingkat pengembalian hasil 

berbagai sarana investasi akan mengalami perubahan. Bunga yang tinggi 

akan berdampak pada alokasi dana investasi pada investor. Investor 

produk bank seperti deposito atau tabungan jelas lebih kecil resikonya jika 

dibandingkan dengan investasi dalam bentuk saham, karena investor akan 

menjual saham dan dananya akan ditempatkan dibank. Penjualan saham 

secara serentak akan berdampak pada penurunan harga saham secara 

signifikan. 
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d. Valuta Asing 

 Mata uang Amerika (Dollar) merupakan mata uang yang terkuat 

diantara mata uang yang lain. Apabila dollar naik maka investor asing 

akan menjual sahamnya dan ditempatkan dibank dalam bentuk dollar 

sehingga menyebabkan harga saham akan naik. 

e. Dana Asing Dibursa 

 Mengamati jumlah dana investasi asing merupakan hal yang 

penting, karena demikian besarnya dana yang ditanamkan, hal ini 

menandakan bahwa kondisi investasi di Indonesia telah kondusif yang 

berarti pertumbuhan ekonomi tidak lagi negative, yang tentu saja akan 

merangsang kemampuan emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya jika 

investasi asing berkurang, ada pertimbangan bahwa mereka sedang ragu 

atas negeri ini, baik atas keadaan social politik maupun keamanannya. Jadi 

besar kecilnya investasi dana asing di bursa akan berpengaruh pada 

kenaikan atau penurunan harga saham. 

f. Indeks Harga Saham 

 Kenaikan indeks harga sham gabungan sepanjang waktu tertentu, 

tentunya mendatangkan kondisi investasi dan perekonomian Negara dalam 

keadaan baik. Sebaliknya jika turun berarti iklim investasi sedang buruk. 

Kondisi demikian akan mempengaruhi naik atau turunnya harga saham di 

pasar bursa. 

g. News and Rumors 

 Berita yang beredar dimasyarakat yang menyangkut beberapa hal 

baik itu masalah ekonomi, social, politik keamanan, hingga berita seputar 
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reshuffle cabinet. Dengan adanya berita tersebut, para investor bias 

memprediksi seberapa kondusif keamanan negeri ini sehingga kegiatan 

investasi dapat dilaksanakan. Ini akan berdampak pada pergerakan harga 

saham dibursa. 

 

2.3  Analisis Rasio Keuangan  

2.3.1 Pengertian Rasio Keuangan 

Pengertian Rasio Keuangan Menurut sawir (2008:6) rasio keuangan 

merupakan salah satu alat untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan dapat juga memungkinkan manajer keuangan 

memperkirakan reaksi para kreditur dan investor dan memberikan pandangan 

bagaimana kira-kira dana dapat diperoleh. 

Menurut Kasmir (2008 : 104) Rasio Keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara 

membagi satu angka dengan angka lainnya.Perbandingan dapat dilakukan antara 

satu komponen dengan komponen dalam satumlaporankeungan atau antar 

komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka 

yangdiperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu peroide maupun 

beberapa periode. 

Jenis-Jenis Rasio (Types of Ratio) 

Menurut J. Fred Weston dalam buku Kasmir (2008:106) ada 4 jenis rasio 

yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu : 

1. Rasio likuiditas (liquidity ratio), yaitu rasio yang menunjukkan hubungan 

antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. 
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Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaaan dalam memenuhi 

kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi/kewajiban jangka 

pendek. 

2. Rasio aktivitas (activity ratio) atau dikenal juga sebagai rasio efisiensi, 

yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahan dalam menggunakan asset-

asetnya. 

3. Rasio leverage finansial (Financial Leverage ratio), yaitu rasio yang 

mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang. 

4. Rasio Keuntungan (profitability ratio) atau rentabilitas, yaitu rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

penggunaan modalnya. 

2.3.2 Rasio-Rasio Likuiditas (Liquidity ratio) 

Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan kegiatan 

usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

finansial yang segera dilunasi.Dengan demikian likuiditas merupakan indicator 

kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban-kewajiban 

finansialnya pada saat jatuh tempo dengan mempergunakan aktiva lancar yang 

tersedia. 

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang yang dapat mendorong terjadi 

perubahan harga saham.Likuiditas tinggi menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Likuiditas perusahaan dapat 

diukur dengan rasio lancar (current ratio).Rasio lancer menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang lancer dengan menggunakan aktiva lancar 
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yang dimiliki (Sudana, 2009: 24). Berikut ini akan disajikan lima macam 

likuiditas yang biasa dipergunakan dalam perusahaan : 

1. Current Ratio (Rasio Lancar) 

Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar (current 

asset)dengan hutang lancar (current liabilities).Aktiva lancar terdiri atas 

kas, surat-surat berharga, piutang dan persediaan. Sedangkan hutang lancar 

terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, hutang gaji/upah, 

dan hutang jangka pendek lainnya. Current ratio yang tinggi memberikan 

indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek dalam arti setiap 

saat perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

finansial jangka pendeknya. Akan tetapi current ratio yang tinggi akan 

berpengaruh negative terhadap kemampuan memperoleh laba (rentabilitas), 

karena sebagian modal kerja tidak berputar atau mengalami pengangguran. 

Current Ratio (CR) 
Lancar  Hutang

ar Lanc  Aktiva


 

Current ratio bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi hutang jangka pendeknya, dan current ratio merupakan 

rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan.Misalkan sebuah 

perusahaan memperoleh laba dengan CR sebesar 20, artinya perusahaan ini 

memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka pendeknya sebesar 20 dari 

aktiva lancar yang dimilikinya.Dengan CR dapat dinilai kinerja keuangan 

perusahaan yang sangat diperlukan oleh investor sebelum berinvestasi 
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2. Rasio Cepat (Quick Ratio). 

Alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur tingkat likuiditas 

perusahaan adalah quick ratio (atau disebut juga acid test ratio).Rasio ini 

merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan 

dengan jumlah hutang lancar.Persediaan tidak dimasukkan dalam 

perhitungan quick ratio atau rasio cepat, karena persediaan merupakan 

komponen atau unsur aktiva lancar yang paling kecil tingkat 

likuiditasnya.Quick ratio memfokuskan komponen-komponen aktiva lancar 

yang lebih likuid yaitu : kas, surat-surat berharga, dan pitang dihubungkan 

dengan hutang lancar atau hutang jangka pendek.  

Quick Ratio (CR) 
Lancar  Hutang

Persediaan-ar Lanc  Aktiva


 

Quick ratio bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dlam 

memenuhi hutang jangka pendeknya dengan perbandingan antara aktiva 

lancar setelah dikurangi persediaan, dan juga merupakan rasio yang 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Misalkan sebuah perusahaan 

memperoleh laba dengan QR sebesar 20, artinya perusahaan ini memiliki 

kemampuan melunasi kewajiban jangka pendeknya denngan menggunakan 

aktiva lancar yang lebih likuid sebesar 20 dengan QR dapat diniali kinerja 

keuangan perusahaan yang sangat diperlukan oleh investor sebelum 

berinvestasi. 

3. Cash ratio 

Di samping kedua rasio yang sudah dibahs diatas, terkadang perusahaan 

juga ingin mengukur seberapa besar uang yang benar – benar siap untuk 

digunakan untuk membayar utangnya.Artinya dalam hal ini perusahaan 
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tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya 

yaitu dengan menggunakan rasio lancar.Rasio kas atau Cash ratio 

merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas 

tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan 

dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau 

tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini 

menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar 

utang – utang jangka pendeknya. Rumus untuk mencari rasio kas atau Cash 

Ratio dapat digunakan sebagai berikut : 

Cash Ratio 
sLiabilitieCurrent  

EquivalentCash  or  Cash  
  

4. Rasio Perputaran Kas 

Menurut James O. Gill dalam buku kasmir (2008:140) rasio perputaran 

kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan 

yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan.Artinya 

rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk 

membayar tagihan (utang) dan biaya – biaya yang berkaitan dengan 

penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas 

adalah sebagai berikut : 

Rasio Perputaran Kas 
Bersih   Kerja   Modal

Bersih  Penjualan 


 
5. Inventory to Net Working Capital 

Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunkan untuk 

mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan 

modal kerja perusahaan.Modal kerja tersebut terdiri antara aktiva lancar 
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dengan utang lancar. Rumus untuk mencari Inventory to net working capital 

dapat digunakan sebagai berikut : 

Inventory to NWC
sLiabilitieCurrent -AssetsCurrent 

Inventory


 

2.3.3 Rasio Solvabilitas (Leverage (Debt)Ratio)  

Solvabilitas mengukur seberapa besar penggunaan utang 

dalampembelanjaan perusahaan.Solvabilitas dapat diukur dengan Debt to equity 

Ratio (DER). Menurut Darsono (2008: 54), rasio ini menunjukkan persentase 

penyediaan dana oleh pemegang saham kepada pemberipinjaman. Semakin tinggi 

rasio, semakin rendah pendanaan perusahaanyang disediakan oleh pemegang 

saham. Berikut ini akan disajikan lima macam solvabilitas yang biasa 

dipergunakan dalam perusahaan : 

1. Debt To Asset Ratio 

Debt to asset ratio adalah sebuah rasio untuk mengukur jumlah asset 

yang dibiayai oleh utang. Rasio ini juga sangat penting untuk  melihat 

solvabilitas perusahaan. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan segala kewajiban jangka panjang.  

Debt To Asset Ratio
Aktiva Total

Hutang Total


 

Debt To asset Ratio bermanfaat untuk mengukur seberapa jauh dana 

disediakan oleh kreditur dan debt to asset ratio merupakan rasio yang 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Misalkan sebuah perusahaan 

memperoleh laba dengan DAR sebesar 20, artinya perusahaan ini memiliki 

kemampuan sebesar 20 aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. 
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Apabila Debt Ratio tinggi berarti akan meningkatkan pendapatan dengan 

cepat, begitu juga sebaliknya, apabila debt ratio rendah maka perusahaan 

akan menanggung resiko keuangan yang tinggi. 

2. Total Debt to Equity Ratio 

Rasio total hutang dengan modal sendiri merupakan perbandingan total 

hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri (ekuitas).  

Total Debt to Equity Ratio
Sendiri  Modal

Hutang  Total


 

Debt to Equity Ratio bermanfaat untuk mengukur seberapa besar hutang 

dibayarkan dengan modal perusahaan dan Debt to Equity Ratio merupakan 

rasio yang menukur kinerja keuangan perusahaan.Misalkan sebuah 

perusahaan memperoleh laba dengan DER sebesar 20, artinya perusahaan 

ini memiliki kemampuan sebesar 20 memenuhi hutang dari modal sendiri. 

3. 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 dengan cara 

membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. Rumusan untuk mencari long term debt to 

equity ratio adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri, yaitu : 

LTDtER 
Equity

Debt  Term  Long
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4. Times Interst Earned 

Menurut J. Fred Weston dalam buku Kasmir (2008:160) Times Interest 

Earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan Bungan.Rasio 

ini diartikan oleh James C. Van Horne dalam buku Kasmir (2008:160) juga 

sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. 

Secara umum semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan 

perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran 

untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor.Demikian pula 

sebaliknya apabila rasio rendah, semakin rendah pula kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya.Untuk mengukur 

rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak 

dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan.Dengan demikian, 

kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi 

oleh pajak. Rumus yang digunakan untuk mencari times interest earned 

dapat digunakan sebagai berikut : 

Times Interest Earned
(interest)  Bunga  Biaya

EBIT


 

5. Fixed Charge Coverage (FCC) 

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai Times Interest Earned Ratio.Hanya saja perbedaannya adalah 

rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang 

atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract).Biaya tetap 

merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka 
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panjang. Rumus untuk mencari fixed charge coverage (FCC) adalah sebagai 

berikut : 

Fixed charge coverage
Sewa  Kewajiban   Bunga Biaya

Sewa  Kewajiban BiayaBunga




  

2.3.4 Rasio-Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Activity Ratio mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan 

dalam mengelola asset-asetnya. Artinya dalam hal ini adalah mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan mentah, 

barang dalam proses, dan barang jadi serta kebijakan manajemen dalam 

mengelola aktiva lainnya dan kebijakan pemasaran. Ratio aktivitas menganalisis 

hubungan antara laporan laba rugi, khususnya penjualan, dengan unsur-unsur 

yang ada pada neraca, khususnya unsur-unsur aktiva yang dihubungkan dengan 

penjualan. 

Menurut agus Sartono (2008) perputaran total aktiva menunjukan 

bagaimana efektivias perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk 

menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. Semakin tinggi 

efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk memperoleh penjualan 

diharapkan perolehan laba perusahaan semakin baik. Kinerja perusahaan yang 

semakin baik mencerminkan dampak pada harga saham perusahaan tersebut akan 

semakin tinggi dan harga saham yang tinggi memberikan return yang semakin 

besar. 

Rasio aktivitas ini bermanfaat untuk mengukur pendapatan perusahaan yang 

dihasilkan oleh asset perusahaan. 
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1. Receivable Turnover (perputaran piutang) 

Memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan dan 

kesuksesan perusahaaan dalam mengumpulkan piutang dagang tersebut. 

 

Receivable Turnover
Piutang  rata-Rata

SetahunBersih  Kredit   Penjualan 


 

Misalkan sebuah perusahaan memperoleh laba dengan tingkat 

perputaran piutang sebesar 20, artinya perusahaan ini memiliki modal kerja 

yang ditanamkan dengan piutang sebesar 20. Semakin tinggi rasio ini, 

berarti modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah, begitu 

juga sebaliknya, jika rasio ini semakin rendah berarti ada kelebihan investasi 

dalam piutang 

2. Inventory Turnover (perputaran persediaan) 

Dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan (cost of 

goodsold) dengan rata-rata persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan. 

Inventory Turnover
Persediaan rata-Rata

PenjualanPokok  Harga


 

Misalkan sebuah perusahaan memeperolehh laba dengan tingkat 

perputaran persediaan sebesar 20, artinya perusahaan ini memiliki harga 

pokok penjualan yang ditanamkan dengan persediaan sebesar 20.Semakin 

tinggi rasio ini, berarti perputarn persediaan semakin rendah, begitu juga 

sebaliknya, jika rasio ini semakin rendah, berarti perputaran perseidaan 

lancar dan baik. 
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3. Total Assets Turnover (Perputaran Aktiva) 

Total asset turnover (TATO) mengukur perputaran dari semua asset 

yang dimiliki perusahaan. TATO dihitung dari pembagian antara penjualan 

dengan total asetnya. 

Total Assets Turnover (TATO) 
Aktiva Total

BersihPenjualan 


 

Misalkan sebuah perusahaan memperoleh laba dengan tingkat 

perputaran aktiva sebesar 20, artinya perusahaan ini memiliki efektivitas 

penggunaan total aktiva sebesar 20. Semakin tinggi rasio ini berarti 

perputaran aktiva semakin baik, begitu juga sebaliknya, jika rasio ini 

semakin rendah, maka perusahaan membuat manajemen dalam 

mengevaluasi strategi pemasarannya. 

4. Working Capital Turn Over (Perputaran Modal Kerja) 

Perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur 

atau meniali keefektifan modal kerja perusahaan selam periode 

tertentu.Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode 

atau dalam suatu periode.Untuk mengukur rasio ini, kita membandingkan 

antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata – rata. 

Dari hasil penilaian, apabila perputaran modal kerja yang rendah, dapat 

diartikan perusahaan sedang kelebihan modal kerja.Hal ini mungkin 

disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan atau piutang atau saldo 

kas yang terlalu besar.Demikian pula sebaliknya jika perputaran modal kerja 

tinggi, mungkin disebabkan tingginya perputaran persediaan atas perputaran 

piutang atau saldo kas yang terlalu kecil. Rumus yang digunakan untuk 

mencari perputaran modal kerja adalah sebagai berikut : 
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Perputaran Modal Kerja (WCTO) 
Kerja  Modal

Bersih  Penjualan 


 

5. Fixed Assets Turn Over 

Fixed Assets Turn Over merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar 

dalam suatu periode. Atau dengan lain, untuk mengukur apakah perusahaan 

sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk 

mencari rasio ini caranya adalah membandingkan antara penjualan bersih 

dengan aktiva tetap dalam suatu periode. Rumus untuk mencari Fixed Assets 

Turn Over dapat digunakan sebagai berikut : 

Fixed asset turn over
Tetap Aktiva Total

Penjualan
  

2.3.5 Rasio Keuntungan (Profitability Ratio) 

Profitabilitas rasio merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti 

aktiva, modal atau penjualan (Sudana, 2009: 25). 

Profitability ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memperolehlaba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modalsendiri (Agus Sartono, 2008). Rasio ini sangat diperhatikan oleh 

caloninvestor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham 

serta dividen yang akan diterima. 

Rasio profitabilitas ini mengukur laba perusahaan terhadap penjualan dan 

modal yang diinvestasikan. 
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1. Profit Margin on Sales 

Merupakan perbandingan pendapatan kotor dengan penjualan bersih. 

Gross Profit Margin
Penjualan

HPP-Bersih Penjualan 
  

Profit Margin on Sales salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan.Cara pengukuran rasio ini adalah 

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. 

2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin (NPM) atau margin laba bersih merupakan 

keuntungan penjualan bersih setelah menghitung seluruh biaya dan pajak 

penghasilan. 

Net Profit Margin
Bersih  Penjualan 

Pajaksetelah   Bersih      Laba


 

Net Profit Margin bermanfaat untuk mengukur seberapa besar laba 

yang diperoleh perusahaan setelah dilakukan penjualan setelah dikurangi 

biaya dan pajak penghasilan dan NPM merupakan rasio yang mengukur 

kinerja keuangan perusahaan.Misalkan sebuah perusahaan memperoleh laba 

dengan NPM sebesar 20, artinya perusahaan ini memiliki kemampuan 

memperoleh laba bersih setelah dikurangi biaya dan pajak penghasilan 

sebsar 20 dari penjualan bersih. 

3. Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) 
Aktiva Total

Pajaksetelah Bersih  Laba
  

Return On Investment bermanfaat untuk mengukur seberapa besar laba 

yang diperoleh perusahaan berdasarkan tingkat aktiva tertentu. ROI 
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merupakan rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan.Misalkan 

sebuah perusahaan memperoleh laba dengan ROI sebesar 20, artinya 

perusahaan ini memiliki kemampuan memperoleh laba bersih setelah 

dikurangi biaya dan pajak penghasilan sebesar 20 dari total aktiva yang 

dimiliki. 

4. Return On Equity (ROE) 

Dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang 

menjadi hak pemilik modal sendiri. 

Return On Equity (ROE) 
Sendiri  Modal  Total

Pajaksetelah  Bersih    Laba


 

Return On Equity bermanfaat untuk mengukur seberapa besar laba yang 

diperoleh perusahaan berdasarkan dana yang di investasikan oleh pemegang 

saham. ROE merupakan rasio yang mengukur kinerja keuangan 

perusahaan.Misalkan sebuah perusahaan memperoleh laba dengan ROE 

sebesar 20, artinya perusahaan ini memiliki kemampuan memperoleh laba 

bersih setelah dikurangi biaya dan pajak penghasilan sebesar 20 dari total 

modal sendiri yang dimiliki. 

5. Earning Per Share (EPS) 

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 manajemen 

belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan 

rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan 
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pengertian lain tingkat pengembalian yang tinggi. Rumus untuk mencari 

laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut : 

Laba Per Lembar Saham 
Beredar  yang  Biasa  Saham

Biasa  Saham  Laba


 

2.4  Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Harga Saham 

Rasio Likuiditas merupakan salah satu faktor yang yang dapat mendorong 

terjadi perubahan harga saham.Likuiditas tinggi menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Likuiditas perusahaan 

dapat diukur dengan rasio lancar (current ratio).Rasio lancer menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancer dengan menggunakan 

aktiva lancar yang dimiliki (Sudana, 2009: 24). 

Rasio Solvabilitas mengukur seberapa besar penggunaan utang 

dalampembelanjaan perusahaan.Solvabilitas dapat diukur dengan Debt to equity 

Ratio (DER). Menurut Darsono (2008: 54), rasio ini menunjukan persentase 

penyediaan dana oleh pemegang saham kepada pemberipinjaman. Semakin tinggi 

rasio, semakin rendah pendanaan perusahaanyang disediakan oleh pemegang 

saham. 

Menurut agus Sartono (2008) perputaran total aktiva menunjukan 

bagaimana efektivias perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk 

menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. Semakin tinggi 

efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk memperoleh penjualan 

diharapkan perolehan laba perusahaan semakin baik. Kinerja perusahaan yang 

semakin baik mencerminkan dampak pada harga saham perusahaan tersebut akan 
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semakin tinggi dan harga saham yang tinggi memberikan return yang semakin 

besar. 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memperolehlaba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri (Agus Sartono, 2008). Rasio ini sangat diperhatikan oleh 

calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham 

serta dividen yang akan diterima. 

Dalam penelitian ini penulis akan mengukur pengaruh rasio rasio keuangan 

terhadap harga saham sesuai dengan yang dikemukan oleh (Ang, 1997 dalam 

Hanry Dwi Purnomo, 2011) Apabila rasio keuangan dalam kinerja keuangan 

perusahaan mengalami pertumbuhan dengan menjaga keseimbangan antara 

pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, 

serta pemenuhan modal yang memadai, maka hal yang sama akan terjadi pada 

pergerakan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Dengan rasio keuangan 

yang baik akan mencerminkan kondisi keuangan yang baik pula, sehingga akan 

mempengaruhi harga saham.  

Menurut Agus Sartono (2008:113) analisis keuangan mencakup analisis 

rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat 

membantu dan menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa 

datang. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah perusahaan memiliki 

kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya hutang yang 

cukup rasional, efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran 

investasi yang baik, dan struktur modal yang sehat sehingga memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham dapat dicapai.   
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2.5  Pandangan Islam Terhadap Harga Saham 

Pengertian saham telah dijelaskan sebelumnya pada bab ini. Transaksi 

saham yang dikenal sebagai sebagai transaksi jual beli saham pada dasarnya tidak 

bertentangan dengan dengan syariat islam, karena di dalamnya terdapat ijab qabul 

antara penjual saham dan pembeli saham yang mana terdapat kejelasan barang 

yang akan dibeli sebelum investor memutuskan untuk membeli saham yang 

diperdagangkan. 

Tujuan dari transaksi jual atau beli saham adalah jelas untuk mendapatkan 

keuntungan atas saham yang dibeli dan saham yang dijual. 

Dari Nu’man bin Basyir ra diberitakan bahwa Nabi bersabda: “Sebenarnya 

yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas pula. Di antara halal dan 

haram itu ada yang syubhat (tidak jelas), banyak orang tidak 

mengetahuinya.Siapa yang menghindar dari syubhat, dia telah 

memelihara agama dan kehormatannya. Siapa yang terkena syubhat, 

maka dia terkena yang haram…” (HR Muslim) 

Manusia bekerja untuk menghasilkan keuntungan (profit). Sekalipun islam 

memberikan kebebasan kepada setiap manusia dalam mencari, menjual, membeli 

yang menjadi keinginan hatinya sebagaimana Allah SWT berfirman: 

        

Artinya:  Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. (QS Fatir: 

29) 

Namun Islam menentang keras sifat ananiyah (egois) yang mendorong 

manusia kedalam ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas harta orang 

lain dan memperkaya diri sendiri di atas penderitaan orang lain. 
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Dalam QS Al A’raaf ayat 85 Allah SWT juga berfirman yang Artinya : 

                             

                           

                       

    

Artinya:  dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara 

mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 

tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang 

kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia 

barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu 

membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 

yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang 

yang beriman". 

 

 Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melaknat 

orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi hanya untuk kepentingan 

pribadi mereka. Dengan demikian keuntungan menurut pandangan islam bukan 

hanya suatu kegiatan untuk memperoleh keuntungan saja tanpa memikirkan 

kepentingan orang lain, tetapi islam  mengatur akhlak manusia dalam mencari 

keuntungan tersebut baik untuk diri sendiri, orang lain, instansi ataupun lembaga 

dalam bentuk perusahaan lainnya. 
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2.6  Penelitian Terdahulu 

Peneliti Sampel 
Variabel 

Hasil penelitian 
Independen Dependen 

Fitriani  

(2011) 

Perusahaan 

industry dasar 

dan kimia yang 

terdaftar di BEI 

(2007-2009) 

Rasio 

Keuangan (CR, 

DAR, DER, 

ROE, NPM) 

Harga 

Saham 

menunjukkan 

bahwa variabel 

independen berupa 

Current Ratio, 

Debt to Asset 

Ratio, Debt to 

Equity Ratio, dan 

Return on Equity 

tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap harga 

saham (variabel 

dependen), 

sedangkan Net 

Profit Margin 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

 

Noer Sasongko & 

Nila Wulandari 

(Empirika, Vol. 

19 No. 1, Juni 

2006) 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Jakarta  

(BEJ) untuk 

ROA (Return 

on Asset), ROE 

(Return on 

Equity), ROS  

(Return on 

Sales), EPS 

Harga 

saham 

earning per share 

(EPS) berpengaruh  

terhadap harga 

saham, sementara 

return on asset, 

return on 
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periode 2001 

sampai 2002. 

(Earning Per 

Share), BEP 

(Basic Earning 

Power), dan  

EVA 

(Economic 

Value Added). 

equity,return  

on sale, basic 

earning power, 

dan economic 

value added tidak 

berpengaruh  

terhadap harga 

saham. 

Sugeng Raharjo 

(Vol.19 No.15 

Maret 2011) 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

Inflasi, Nilai 

tukar, Suku 

bunga, ROI, 

Leverage ratio, 

Current ratio. 

Harga 

saham 

Hasil bahwa 

inflasi dan Return 

On 

Invesment 

berpengaruh 

negatif 

terhadap harga 

saham sedangkan 

nilai kurs, suku 

bunga, leverage 

ratio dan current 

ratio berpengaruh 

positif terhadap 

harga 

saham. 

Nur Permatasari 

(2010) 

Perusahan Real 

Estate & 

property di BEI 

(2006-2008) 

Rasio 

Keuangan (CR, 

Cash Ratio, 

Debt Ratio, 

DER, TATO, 

ROA, Book 

Value per 

Share) 

Harga 

saham 

Secara parsial 

Cash Ratio, Debt 

Ratio, ROA dan 

Book Value per 

Share berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham sedangkan 



40 
 

CR, Debt toEquity 

Ratiodan TATO 

tidak berpengaruh 

terhadap harga 

saham. Secara 

simultan variabel 

independen 

berpengaruh 

variabel dependen. 

Alwi Abdul 

Rachman dan 

Sutrisno 

(ISBN: 

978‐979‐636‐147‐

2)  

 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI (2007-

2010) 

EPS, DER, 

ROA, PBV, 

PER, ROI, CR, 

NPM ,TATO 

Harga 

Saham 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa EPS, DER, 

ROA, PBV, PER, 

ROI berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. Sedangkan 

CR, NPM,TATO 

tidak berpengaruh 

signifikan. 
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2.7  Desain Penelitian 

Untuk dapat mengetahui hubungan antara variable dependen dan variable 

independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar. 

Desain penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengaruh simultan 

            Variabel Independen  variabel Dependen 

 

2.8  Hipotesis, Pengembangan Hipotesis, 

a) Pengaruh Current Rasio terhadap harga saham 

Suatu perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan 

kegiatan usahanya harus memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-

kewajiban finansial yang segera dilunasi.Dengan demikian likuiditas 

merupakan indicator kemampuan perusahaan untuk membayar atau 

 

Current ratio 

 
 

Debt to asset 

ratio 

 

Harga Saham 
 

Total Asset 

Turnover 

 

Net Profit 

Margin 
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melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo dengan 

mempergunakan aktiva lancar yang tersedia. 

Current Rasio  yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik 

bagi kreditor jangka pendek dalam arti setiap saat perusahaan memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial jangka 

pendeknya. Akan tetapi rasio likuiditas yang tinggi akan berpengaruh 

negatif terhadap kemampuan memperoleh laba (rentabilitas), karena 

sebagian modal kerja tidak berputar atau mengalami pengangguran. 

Current ratio merupakan rasio yang dapat mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. Apabila current ratio baik berarti kinerja keuangan 

perusahaan akan baik karena perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Apabila kinerja keuangan perusahaan baik maka akan ada 

kecendrerungan diiringi oleh peningkatan harga saham, demikian sebaliknya 

jika current ratio turun, maka harga saham juga akan cenderung turun. 

Dengan demikian, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan dan akan mengambil keputusan investasi akan tetap dilakukan. 

Hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh Current Ratio 

terhadap harga saham yang dilakukan oleh Tirtana (2004) pada perusahaan 

Automotive and Allied yang listing di BEJ dengan sampel tahun 1998- 2001 

menunjukkan bahwa Current Ratio tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian diatas, dan untuk membuktikan lebih lanjut, 

maka dapat dirumuskan hipotesa pertama dalam penelitian ini : 
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H1 : Current ratio  tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

b) Pengaruh Debt to assets ratio terhadap harga saham  

Yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan 

menggunakan dana dari hutang.Debt to assets ratio merupakan rasio antara 

total hutang (total debt) dengan total aset (total assets) yang dinyatakan 

dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen aset perusahaan 

yang dibelanjai dengan hutang.Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. 

Debt to asset ratio merupakan rasio yang dapat mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. Apabila debt to asset ratio baik berarti kinerja 

keuangan perusahaan akan baik karena perusahaan dapat memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Apabila kinerja keuangan perusahaan baik 

maka akanada kecenderungan diiringi oleh peningkatan harga saham, 

demikian sebaliknya jika debt to asset ratio turun, maka harga saham juga 

akan cenderung turun. Dengan demikian, investor akan tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan dan akan mengambil keputusan 

investasi akan tetap dilakukan. 

Hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh Debt to Asset Ratio 

terhadap harga saham yang dilakukan oleh Juli Mardi (2008) dengan sampel 

tahun 2004-2006 pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEJ menunjukkan bahwa Debt to Asset Ratio mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap harga saham. 
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Berdasarkan uraian diatas, dan untuk membuktikan lebih lanjut, maka 

dapat dirumuskan hipotesa ketiga dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Debt to asset ratio  berpengaruh signifikan terhadap harga saham  

c) Pengaruh total assets turover terhadap harga saham 

Activity Ratio mengukur sejauh mana efektivitas manajemen 

perusahaan dalam mengelola asset-asetnya. Artinya dalam hal ini adalah 

mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan 

bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi serta kebijakan 

manajemen dalam mengelola aktiva lainnya dan kebijakan pemasaran. Ratio 

aktivitas menganalisis hubungan antara laporan laba rugi, khususnya 

penjualan, dengan unsur-unsur yang ada pada neraca, khususnya unsur-

unsur aktiva yang dihubungkan dengan penjualan. 

TATO merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dengan 

jumlah penjualan yang diperoleh selama periode tertentu. Rasio ini 

merupakan ukuran sampai seberapa jauh aktiva telah dipergunakan dalam 

kegiatan perusahaan atau menunjukan berapa kali aktiva berputar dalam 

periode tertentu. 

Hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh Total Assets Turnover 

terhadap harga saham dilakukan oleh Innai Kristina Maranressy (2009) pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode2005-

2009 bahwa Total Assets Turnover berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. 

H3 :Total Assets Turnover berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 
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d) Pengaruh Net profit margin terhadap harga saham. 

Net profit margin merupakan keuntungan penjualan setelah 

menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan.Rasio ini menghitung 

sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. 

Net profit margin merupakan rasio yang dapat mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. Apabila net profit margin baik berarti kinetja 

keuangan perusahaan akan baik dan akan ada kecenderungan diiringi 

peningkatan harga saham. Demikian sebaliknya jika net profit margin turun, 

maka harga saham juga akan cenderung turun. Dengan demikian, investor 

akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dan akan 

mengambil keputusan investasi akan tetap dilakukan. 

Hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh net profit margin 

terhadap harga saham yang dilakukan oleh Masdar (2006) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ dengan sampel tahun 2000-2003 

menunjukkan bahwa NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

H4 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

e) H5 : Current ratio, Debt To Asset Ratio, Total Asset Turnover, Net Profit 

Margin berpengaruh simultan terhadap harga saham  

 


