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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

a. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Eduardus Tandelilin (2010:26) Pasar Modal adalah pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal 

juga bisa di artikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang 

umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. 

Sedangkan tempat dimana tempat terjadinya jual-beli sekuritas disebut dengan 

bursa efek. Oleh karena itu, bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara 

fisik. Untuk kasus di indonesia terdapat satu bursa efek, yaitu Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sejak tahun 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 

Surabaya (BES) bergabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia 

(BEI).  

b. Instrumen Pasar Modal 

Menurut Eduardus Tandelilin (2010:30) Instrumen pasar modal dalam 

konteks praktis lebih banyak dikenal dengan sebutan sekuritas. Sekuritas 

(securities), atau juga disebut efek atau surat berharga, merupakan aset financial 

(financial asset) yang menyatakan klaim keuangan. Undang-undang Pasar Modal 

No. 8 tahun 1995 mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat 

pengakuan hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangkan atas 
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efek, dan setiap derivatif efek. Sekuritas diperdagangkan dipasar finansial 

(financial market) yang terdiri dari pasar modal dan pasar uang. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

a. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan informasi mengenai jumlah kekayaan 

(asset) dan jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan 

tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal 

sendiri) yang dimilikinya Kasmir (2008:239). 

Laporan keuangan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan 

perusahaan dan kondisi keuangan saat ini dan dimasa yang akan datang. Laporan 

keuangan yang dianalisisi adalah laporan laba rugi (income statement), 

neraca/balance sheet Lukas (2008:411).  

Macam-macam laporan keuangan: 

1. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi perusahaan pada 

tanggal tertentu. 

2. Laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan 

hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

3. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan 

jenis modal yang dimiliki pada saat ini. 

4. Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek  

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap kas. 
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b. Tujuan Laporan Keuangan 

Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah 

disusun. Tujuan laporan keuangan dalam buku Harahap (2010:18-19) adalah 

sebagai berikut: 

1. Screening 

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung 

kelapangan. 

2. Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangans, dan hasil usahanya. 

3. Diagnosis 

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan 

atau masalah lain dalam perusahaan. 

4. Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan. 

 

2.3 Gambaran Umum Perbankan Indonesia 

Pada tanggal 1 November 1997 pemerintah mencabut ijin usaha 16 bank 

umum nasional dalam rangka penyehatan perekonomian negara. Bank-bank 

bermasalah tersebut antara lain Bank Andromeda, Bank Amrico, Bank Astria 

Raya, Bank Citra dan lain-lain. Namun tindakan pencabutan ijin usaha bank oleh 
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pemerintah tidak berhenti sampai disitu, karena pada tanggal 4 April 1998 

pemerintah menghentikan operasi 7 bank yang kinerjanya kurang baik dan 7 bank 

lainnya ditempatkan dibawah pengawasan BPPN. 

Dewan Pemantapan Ekonomi dan Keuangan di Jakarta pada tanggal 22 

April 1998 mengumumkan daftar nama bank-bank yang dirawat oleh Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional. Bank-bank yang masuk dalam program 

penyehatan dibawah BPPN ini berjumlah 40 bank yang dikelompokkan menjadi 3 

kelompok yaitu 3 bank umum milik negara, 11 bank pembangunan dan 26 bank 

swasta nasional. 40 bank yang masuk dalam program penyehatan BPPN 

dikelompokkan sebagai bank kategori C karena rasio likuiditas Bank Indonesia 

terhadap modal bank lebih dari atau sama dengan 200% dan rasio kecukupan 

modalnya kurang dari 5%. Sedangkan 7 bank yang dibekukan kegiatan operasinya 

dikategorikan sebagai bank kategori A karena rasio likuiditas Bank Indonesia 

terhadap modal bank lebih dari atau sama dengan 500% dan rasio likuiditas Bank 

Indonesia terhadap aset bank lebih dari atau sama dengan 75%. Bank-bank yang 

diambil alih operasi pengelolaannya, dikelompokkan sebagai bank kategori B 

karena fasilitas likuiditas Bank Indonesia lebih dari 2 trilyun dan rasio likuiditas 

Bank Indonesia terhadap modal bank lebih dari atau sama dengan 500% 

(Muljono, 1999: 4). 

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1998 kembali 3 Bank dibekukan 

kegiatan usahanya. Pada tanggal 13 Maret 1999, Pemerintah kembali menutup 38 

bank swasta nasional dalam rangka restrukturisasi perbankan guna memulihkan 

perekonomian. Sebanyak 7 bank diambil alih oleh pemerintah dan 9 bank hams 
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mengikuti program rekapitalisasi,sementara 73 bank dinyatakan tetap beroperasi 

seperti biasa tanpa mengikuti program rekapitalisasi. Penutupan Bank ternyata 

tidak berhenti sampai disitu, pada tanggal 28 Januari 2000 satu bank yang 

dibekukan kegiatan usahanya dan tanggal 20 Oktober 2000 ada 2 bank yang 

dibekukan kegiatan usahanya yaitu Bank Ratu dan Bank Prasidha Utama, 

sedangkan pada tahun 2001 tepatnya pada hari Senin tanggal 29 Oktober ada satu 

bank publik yang dibekukan lagi yaitu UNIBANK.  

Dalam industri perbankan resiko kegagalan yang terjadi biasanya 

disebabkan oleh kegagalan dalam menangani portofolio kredit maupun kesalahan 

manajemen perusahaan yang berakibat pada kesulitan keuangan bahkan kegagalan 

usaha perbankan, sehingga akhirnya dapat merugikan kegiatan perekonomian 

nasional dan merugikan masyarakat selaku pemilik dana. 

 

2.4  Pengertian Bank 

Definisi mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain. 

Kalaupun ada perbedaan hanya nampak pada tugas atau usaha bank. Bank dapat 

didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari 

pihak ketiga. Definisi lain mengatakan, bank adalah suatu badan yang tugas 

utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit 

pada waktu yang ditentukan. Penulis lain mengatakan bank sebagai suatu badan 

yang usaha utamanya menciptakan kredit.  

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 



 
 

20 

taraf hidup orang banyak”. Sedangkan pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 

tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah : “Bank sebagai 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. 

2.4.1 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan pada dasarnya merupakan hasil yang dicapai suatu 

perusahaan dengan-mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan seefektif 

dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen 

(Harianto dan Sudomo, 1998: 344). Penilaian terhadap kinerja keuangan 

perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena berdasarkan 

penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan 

selama periode waktu tertentu. Disamping itu penilaian kinerja juga dapat 

dijadikan pedoman bagi usaha perbaikan atau peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Untuk melaksanakan analisis kinerja keuangan yang 

dinyatakan dalam prosentase. 

Rasio keuntungan (Harianto dan Sudomo, 1998: 190) adalah perbandingan 

antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukkan indikator kesehatan 

keuangan pada waktu tertentu. Setiap jenis rasio keuangan mempunyai kegunaan 

untuk membuat analisis yang berbedabeda tergantung dari sudut pandang yang 

menggunakan dan tujuan dari penggunaannya. Misalnya, ketika perusahaan 

perbankan akan memberikan kredit maka bank akan lebih menekankan pada rasio 

likuiditas untuk analisis hutang jangka pendek tetapi untuk analisis hutang jangka 

panjang maka bank akan menentukan Leverage Ratio. 
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Disamping itu apabila perusahaan ingin menggunakan rasio keuangan 

sebagai alat analisis efektivitas kinerja perusahaan maka rasio keuangan yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan harus dibandingkan dengan standard atau tolok 

ukur yang memadai, misalnya menggunakan standar rasio keuangan rata-rata 

industri dimana perusahaan beroperasi atau menggunakan rasio keuangan 

perusahaan sejenis, atau rasio keuangan periode yang telah  lalu, dengan 

perbandingan tersebut maka perusahaan akan memperoleh informasi yang akurat. 

Misalnya ketika perusahaan mempunyai rasio keuangan yang sama atau sekitar 

rata-rata keuangan industri. hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan beroperasi 

sebanding dengan operasi perusahaan lain yang bergerak pada industri yang sama. 

Namun analisis rasio keuangan bukanlah ilmu pasti, sehingga perbandingan 

tersebut lebih merupakan petunjuk untuk melakukan analisis lebih lanjut dan 

bukan merupakan analisis akhir untuk pengambilan keputusan. 

 Harmono (2009: 106) menyatakan bahwa rasio keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Yaitu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk segera 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang memiliki 

alat-alat likuid pada suatu saat tertentu dengan jumlah yang sedemikian besar 

sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera 

dipenuhi maka perusahaan tersebut dapat dikatakan likuid, namun jika keadaan 

sebaliknya yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut tidak 

likuid atau illikuid. 
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b. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

Yaitu perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dengan dana 

yang berasal dari kreditur. Apabila dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan 

lebih kecil dibanding dana yang diserahkan para kreditur maka berarti perusahaan 

sangat tergantung pada para kreditur sehingga kreditur mempunyai peranan yang 

lebih besar untuk mengendalikan perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio 

solvabilitas rendah berarti perusahaan tersebut mempunyai resiko kerugian lebih 

kecil ketika keadaan ekonomi merosot dan juga mempunyai kesempatan 

memperoleh laba yang rendah ketika ekonomi melonjak dengan baik, begitu pula 

sebaliknya. 

c. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Yaitu menunjukkan seberapa efektifnya suatu perusahaan beroperasi 

sehingga menghasilkan keuntungan/laba bagi perusahaan. Masalah rentabilitas 

atau profitabilitas bagi perusahaan lebih penting daripada masalah laba, karena 

laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut telah 

bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba 

yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut. 

Dan laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi adalah laba 

yang berasal dari operasi perusahaan yaitu biasa disebut laba usaha. 

d. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

Dipakai untuk mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam 

menggunakan sumber-sumber dana yang ada. Efektivitas ini diasumsikan adanya 

saldo yang tepat untuk disediakan atas pemanfaatan aktiva perusahaan. 
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e. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai pada masyarakat (investor) atau pada para pemegang saham. 

Rasio ini memberikan informasi seberapa besar mesyarakat menghargai 

perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai buku saham. 

2.4.2 Penilaian Kinerja Perbankan 

Penilaian kinerja perusahaan dimaksudkan untuk menilai keberhasilan 

sebagai suatu badan usaha. Khusus untuk perbankan diatur oleh Bank Indonesia, 

sebagai bank sentral.Lima (5) aspek kunci yang sangat menentukan tingkat 

kinerja suatu bank mencakup aspek : (Muljono, 1999: 6) 

a. Permodalan 

b. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

c. Manajemen 

d. Rentabilitas 

e. Likuiditas 

 

2.5 Pergerakan Harga Saham 

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin (2011:102). 

Pergerakan harga saham adalah pergerakan atau perubahan posisi harga pasar 

saham yang naik dan turun dari waktu ke waktu. Pergerakan harga saham dapat 

didefinisikan suatu perubahan, pergerakan, posisi naik turunnya harga penjualan 

saham dalam hitungan waktu yang begitu cepat. Menurut Eduardus Tandelilin 

(2010:393) Pergerakan harga saham dilukiskan sebagai suatu rangkaian 
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gelombang yang menuju pantai yang terjadi sepanjang waktu.Dalam rangkaian 

gelombang terdapat riak (rangkaian gelombang yang lebih kecil) yang juga terjadi 

secara berulang.  

Pergerakan saham dapat memberi petunjuk tentang kegairahan dan 

kelesuan aktivitas pasar modal dan pemodal dalam melakukan transaksi jual beli 

saham. Pergerakan harga saham ini dapat dipengaruhi oleh keadaan 

perekonomian, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang go public 

yang tercermin dalam laporan keuangan, perilaku pemodal, situasi politik dan 

kegiatan di bursa efek itu sendiri. Oleh karenanya pemahaman akan harga saham 

sangat penting, karena memberi informasi bagi pemodal atau calon pemodal 

dalam melakukan investasi dalam bentuk saham. Dalam penelitian ini pergerakan 

harga saham dilihat dari harga penutupan suatu saham (closing price). 

Naik turunnya pergerakan atau posisi harga saham dipengaruhi oleh faktor 

fundamental ekonomi perusahaan. Pergerakan saham ini menunjukkan kinerja 

emiten. Harga saham akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan harga 

dasar saham  secara teoritis  yaitu harga penyesuaian akibat adanya aksi emiten 

seperti: pembagian dividen saham, saham bonus, stock split, right issue,dll.  

Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor pertama adalah 

faktor internal, dimana faktor ini berkaitan langsung dengan kondisi fundamental 

atau kinerja suatu perusahaan. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, 

dimana faktor ini tidak berkaitan langsung dengan kondisi perusahaan tetapi dari 

faktor-faktor luar perusahaan. 
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Pergerakan harga saham menjadi indikator penting bagi para investor 

untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu 

atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik 

dan menit, maka nilai indeks pun bergerak dan berubah turun naik dalam hitungan 

waktu yang cepat pula. 

Dalam bukunya Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin (2011:102-

103) para Investor dapat memantau pergerakan atau posisi harga saham melalui 

beberapa cara, antara lain: 

a. Memantau pergerakan harga saham melalui monitor yang terdapat 

dikantor Perusahaan Efek. Informasi yang tertera pada sistem ini bersifat 

real time, artinya sama persis waktunya yang terjadi di Bursa Efek.Para 

investor yang memiliki waktu luang lebih banyak dapat mengunjungi 

kantor tersebut dan dapat memantau pergerakan harga saham-saham yang 

dimiliki atau saham lainnya.Selain itu investor juga dapat melakukan 

aktivitas jual dan beli.Tampilan informasi real time tersebut membantu 

investor menentukan keputusan investasinya. 

b. Melihat pergerakan saham melalui situs Web Bursa atau fasilitas Internet 

lainnya seperti e-smart. 

c. Melihat perubahan saham di harian atau surat kabar.Posisi harga suatu 

saham dapat kita temukan dibeberapa harian terkemuka seperti Bisnis 

Indonesia, Kompas, dan lainnya.Namun perlu diingat bahwa posisi harga 

saham yang tertera di surat kabar adalah harga penutupan pada hari 

sebelumnya. 
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2.5.1 Pengertian Saham 

Agustina, Fitry Sumartio (2014:52) Saham dapat didefinisikan 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 di perusahaan tersebut. 

Menurut Agustin, Hamdi (2014:79-80) saham adalah surat 

berharga/sertifikat yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. 

Jika kita membeli saham berarti kita mempunyai sebagian kepemilikan atas 

perusahaan tersebut sebanyak saham yang dimiliki dan berhak atas keuntungan 

perusahaan dalam bentuk dividen,jika perusahaan memperoleh keuntungan. Kita 

juga bisa mengambil keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke 

waktu. 

2.5.2 Jenis Saham 

Menurut Agustin, Hamdi(2014:79) ada dua jenis saham menurut 

manfaatnya adalah sebagai berikut: 

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/dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian 



 
 

27 

yang diderita perusahaan. Saham biasa mewakili klaim kepemilikan pada 

penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Kepemilikan saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil 

bagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suaranya 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 dividen dan pembagian kekayaan dalam likuidasi perusahaan 

dibandingkan dengan saham biasa. Saham preferen ini biasanya memberikan 

dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Pada umumnya 

saham preferen ini tidak mempunyai hari jatuh 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. 

Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki berbagai tingkat, yang dapat diterbitkan dengan karakteristik 

berbeda 
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2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi 

dari saham biasa dalam hal pembagian dividen 

3. Dividen 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. 

2.5.3 Jenis Nilai Saham 

Saham merupakan surat berharga yang sangat dikenal luas di masyarakat. 

Umumnya, saham yang dikenal sehari-hari merupakan saham biasa (common 

stock) yang mempunyai nilai yang sangat berharga. Menurut Tandelilin, Eduardus 

(2010:301) jenis-jenis nilai saham antar lain sebagai berikut :  

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

penerbit saham (emiten),  

b. Nilai intrinsik (teoritis) saham, yaitu nilai saham yang sebenarnya atau 

seharusnya terjadi  

3.   Nilai pasar, yaitu nilai pasar saham atau harga yang terjadi di pasaran 

saham 

2.5.4 Harga Saham 

Nilai saham adalah harga saham yang terjadi di bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh penerbit saham. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Jogianto (2010:122) 

Harga saham merupakan alat untuk memperkirakan prospek keuntungan 

yang diharapkan oleh investor. Harga saham dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 
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secara umum dan persepsi pasar terhadap kondisi perusahaan saat ini,juga 

persentasi yang diharapkan dimasa yang akan datang. Harga saham terdiri dari 

harga pembukaan (open price), harga tertinggi (hight price), harga terendah (low 

price) dan harga penutupan (close price). 

2.5.5 Penilaian Harga Saham 

Menurut Halim, Abdul (2005:20) ada dua pendekatan untuk menganalisis 

pergerakan harga saham yaitu: 

a. Analisis Fundamental 

Analisis ini menyatakan bahwa saham memiliki nilai intrinsik (nilai 

yang seharusnya) tertentu. Analisis ini membandingkan antara nilai 

intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna menentukan apakah 

harga saham pasar saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya 

atau belum. 

b. Analisis Teknikal 

Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan 

perubahan/pergerakan harga saham itu sendiri dari waktu ke waktu. 

Analisis ini beranggapan bahwa harga suatu saham akan ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan terhadap saham tersebut. Sehingga asumsi 

dasar yang berlaku dalam analisis ini adalah: 

1. Harga saham ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. 

2. Penawaran dan permintaan itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik yang rasional maupun irasional. 

3. Perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren tertentu 
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4. Tren tersebut dapat berubah karena bergesernya penawaran dan 

permintaan. 

5. Pergeseran penawaran dan permintaan dapat dideteksi dengan 

mempelajari diagram dari perlikau pasar. 

6. Pola-pola tertentu yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali 

dimasa mendatang. 

Menurut Suad, Husnan (2005:309) ada tiga jenis dalam analisis 

fundamental yaitu analisis perusahaan, analisis industri dan analisis 

ekonomi.Analisis ekonomi dan analisis industri disebut sebagai faktor eksternal 

perusahaan sedangkan analisis perusahaan sering disebut sebagai faktor internal 

perusahaan. Analisis terhadap perusahaan bisa dilihat dari laporan keuangan atau 

rasio keuangan yang dilampirkan tiap tahun di Bursa Efek Indonesia. 

2.5.6 Faktor-faktor  Penggerak Saham 

Didalam teori Arifin, Ali (2007:115-125) menyatakan bahwa cara terbaik 

untuk mendapatkan keuntungan (capital gain) dalam investasi saham adalah 

dengan membeli ketika harga naik lalu menjualnya ketika harganya turun. Namun 

untuk memperkirakan kapan harga sebuah saham akan naik atau turun bukan hal 

yang sangat mudah. Ada beberapa faktor yang menjadi salah satu daya yang 

memicu berfluktuasinya harga saham. Ada faktor yang bersifat mikro, ada juga 

yang bersifat makro. Yang dimaksud dengan faktor mikro adalah faktor-faktor 

yang dampaknya hanya terhadap beberapa jenis saham saja. Sedangkan faktor 

makro adalah faktor penyebab yang berdampak pada semua saham (keseluruhan 

bursa) termasuk juga perekonomian secara menyeluruh. 
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a. Kondisi Fundamental Emiten 

Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan 

kinerja emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten maka semakin besar 

pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham. Begitu juga sebaliknya, semakin 

menurun kinerja emiten maka semakin besar kemungkinan merosotnya harga 

saham yang diterbitkan dan diperdagangkan. Selain itu keadaan emiten akan 

menjadi tolak ukur seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh investor. 

Saham-saham yang  bagus tentu memiliki risiko yang lebih kecil jika 

dibandingkan jenis saham lainnya. Ini karena faktor fundamental perusahaan 

penerbitnya sangatlah bagus. Baik itu kondisi keuangannya, strategi bisnisnya, 

produknya, manajemennya hingga keunggulan lainnya. 

 

b. Hukum Permintaan dan Penawaran 

Faktor hukum permintaan dan penawaran berada diurutan kedua setelah 

faktor fundamental karena begitu investor tahu kondisi fundamental 

perusahaan tentunya mereka akan melakukan transaksi baik jual maupun beli. 

Transaksi-transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi harga saham. 

Perlu diperhatikan juga bahwa kenaikan harga karena permintaan yang banyak 

atau penawaran yang sedikit tidak akan berlangsung terus sebab pada suatu 

titik harga saham secara otomatis akan menjadi terlalu mahal atau kembali ke 

nilai intrinsiknya. 
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c. Tingkat Suku Bunga (SBI) 

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia merupakan suku bunga yang 

dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengontrol peredaran uang di 

masyarakat, dengan kata lain pemerintah melakukan kebijakan moneter. 

Peredaran uang yang terlalu banyak dimasyarakat akan mengakibatkan 

masyarakat cenderung membelanjakan uangnya yang pada akhirnya bisa 

berdampak pada kenaikan harga – harga barang, yang salah satu faktor pemicu 

inflasi. Dengan menaikan bunga SBI berarti bank – bank dan lembaga 

keuangan akan terdorong untuk membeli SBI. Adanya bunga yang tinggi 

dalam SBI membuat bank dan lembaga keuangan menikmatinya, ini otomatis 

akan memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk produknya. Bunga 

yang tinggi akan berdampak pada alokasi dana investasi para investor. 

Investasi pada produk bank seperti deposito/tabungan jelas lebih kecil 

resikonya atau dapat dikatakan investasi bebas resiko oleh karena itu investor 

akan menjual sahamnya dan dananya serentak akan berdampak pada 

penurunan harga saham. Selain itu dampak dari tingkat suku bunga bank yang 

tinggi juga berdampak pada bunga pinjaman modal kerja perusahaan. Ini 

artinya penambahan pengeluaran perusahaan jika ini terjadi maka kondisi 

fundamental perusahaan akan terganggu. Salah satu sifat tingkat bunga adalah 

mudah berubah-ubah yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat 

berjangka waktu pendek. Tingkat bunga jangka panjang relatif kurang 

berfluktuatif. 
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d. Valuta Asing dan  Dana Asing di Bursa 

Dollar Amerika sebagai mata uang internasional saat ini telah menjadi 

patokan  kehidupan perekenomian di Negara dunia yang berpengaruh terhadap 

pergerakan valuta asing. Kebijakan Bank Central Amerika akan berdampak 

pada semua bentuk investasi yang ada baik pasar modal, pasar uang, maupun 

pasar komoditas disetiap negara.seandainya  keadaan perekonomiannAmerika 

sedang buruk maka Bank Central Amerika akan mengambil langkah-langkah 

yang dianggap perlu seperti kebijakan menaikkan tingkat suku 

bunga.Kenaikan ini akan memicu kenaikan suku bunga bank dalam mata uang 

dollar yang pada akhirnya akan menarik banyak investor menanam uangnya di 

bank dalam bentuk mata uang dollar dengan mengharapkan hasil investasi 

yang lebih tinggi sari sarana investasi yang ada. Di indonesia ketika suku 

bunga dollar naik,para investor asing, mengharapkan hal yang sama. Mereka 

akan berbondong-bondong menjual sahamnya untuk ditempatkan di bank 

dalam bentuk dollar. Otomatis harga saham menjadi turun. 

Dana asing di bursa memiliki dampak yang sangat besar jika investor 

asing lebih menguasai pasar  modal sehingga ada kecenderungan transaksi 

saham sedikit banyak tergantung pada investor asing tersebut. Investor lokal 

pun akan banyak menjadi pengikut investor asing karena mereka beranggapan 

bahwa investor asing lebih berpengalaman pada trik dan strategi dalam bursa. 

Porsi investasi asing dalam bursa telah dobatasi yakni maksimal 49% dari 

saham yang dikeluarkan setiap emiten. Pentingnya mengamati jumlah dana 

investasi asing karena dengan semakin besarnya dana yang ditanamkan,hal itu 
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menandakan bahwa kondisi investasi di Indonesia telah kondusif yang berarti 

pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif yang tentu saja akan merangsang 

kemampuan emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya, jika investasi asing 

berkurang, ada perkiraan bahwa mereka sedang ragu atas negeri ini, baik atas 

keadaan sosial, politik maupun keamanannya. Jadi besar kecilnya investasi 

dana asing di bursa akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan harga 

saham. 

f. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

IHSG lebih mencerminkan kondisi keseluruhan transaksi bursa saham 

yang terjadi jika dibandingkan menjadi ukuran kenaikan maupun penurunan 

harga saham. Karena bursa saham merupakan salah satu indikator 

perekonomian sebuah negara maka diperlukanlah sebuah standar perhitungan 

tentang transaksi yang terjadi dalam bursa sepanjang periode tertentu. 

Perhitungan ini yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur kondisi 

perekonomian dan investasi sebuah negara. Untuk di negara kita perhitungah 

tersebut adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perhitungan IHSG ini 

menggunakan rumus tertentu yang merupakan gabungan dari semua transaksi 

saham sektoral yang ada. Karena jumlah dan harga saham tiap emiten atau 

sektoral tidaklah sama, kadangkala IHSG tidak mencerminkan pergerakan 

saham sesungguhnya. 

g. News dan Issue/Rumors 

News dan rumors merupakan semua berita yang beredar di tengah  

masyarakat yang menyangkut berbagai hal baik itu masalah ekonomi, sosial, 
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politik, keamanan hingga berita seputar rencana reshuffle kabinet sehingga 

pergerakan harga saham sangat tergantung pada berita. Dengan adanya berita 

tersebut para investor bisa memprediksi seberapa kondusif keadaan negeri ini 

sehingga kegiatan investasi bisa dilaksanakan. Ini akan berdampak pada 

pergerakan harga saham di bursa. Sedangkan rumors adalah berita-berita yang 

belum tentu benar yang terkadang juga terselip di antara news berbagai media 

massa. 

Selain itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga 

saham adalah proyeksi laba per lembar saham saat diperoleh laba, tingkat 

resiko dari proyeksi laba, proporsi hutang perusahaan terhadap ekuitas, serta 

kebijakan pembagian deviden. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

pergerakan harga saham adalah kendala eksternal seperti kegiatan 

perekonomian pada umumnya, pajak & keadaan bursa saham. 

h. Klasifikasi Pergerakan Harga (Price Movement) 

Menurut Sukardi Kodrat, David dan Kurniawan Indonanjaya (2010: 12) 

Pergerakan harga dapat diklasifikasikan menjadi primary, intermediate dan 

short term. Pergerakan harga utama disebut dengan primary atau siklus. Pada 

umumnya berlangsung selama 1 hingga 3 tahun dan menggambarkan perilaku 

investor yang mengarah pada siklus bisnis. 

Intermediate movements pada umumnya berkembang selama 6 minggu 

hingga satu bulan namun kadang-kadang lebih panjang.Hal ini sangat penting 

untuk membedakan antara reaksi intermediate di bull market dengan reaksi 

penurunan di bear market. 
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2.6 Rasio Profitabilitas 

Menurut Tandelilin (2001), dari sudut pandang  investor,  salah  satu  

indikator penting dalam menilai prospek perusahaan di masa  yang  akan  datang  

adalah  dengan melihat  sejauhmana  pertumbuhan profitabilitas  perusahaan.  

Indikator  ini penting  diperhatikan  untuk  mengetahui sejauhmana  investasi  

yang  akan  dilakukan investor  disuatu  perusahaan  mampu memberikan  return  

yang  sesuai  dengan tingkat yang disyaratkan. 

Tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi bank karena 

rentabilitas (profitabilitas) yang tinggi merupakan tujuan setiap bank. Jika dilihat 

dari perkembangan rasio profitabilitas menunjukkan suatu peningkatan hal 

tersebut menunjukkan kinerja bank efisien. (Meythi, 2005: 254).  

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat 

efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. 

Kinerja keuangan perusahaan dari sisi manajemen, mengharapkan laba bersih 

sebelum pajak (earning before tax) yang tinggi karena semakin tinggi laba 

perusahaan semakin flexible perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional 

perusahaan, sehingga EBT perusahaan akan meningkat bila kinerja keuangan 

perusahaan meningkat. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan 

operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset merupakan rata-rata 

volume usaha atau aktiva (Dendawijaya, 2003: 46). Untuk  itu, penelitian 

menggunakan  beberapa  rasio  profitabilitas, diantaranya : 
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2.6.1 Earning Per Share (EPS) 

Menurut Eduardus Tandelilin (2010:365) menyatakan bahwa Earnings Per 

Share (EPS) adalah laba bersih yang siap dibagikan bagi pemegang saham dibagi 

dengan jumlah lembar saham perusahaan. 

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin (2011:) Earning Per 

Share merupakan rasio yang menunjukan berapa besar keuntungan (return) yang 

diperoleh investor atau pemegang saham pada setiap lembar saham. Earning Per 

Share menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap 

lembar saham. Apabila EPS perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor 

yang mau membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham akan 

tinggi. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham 

karena makin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham dan 

kemungkinan peningkatan jumlah deviden yang diterima pemegang saham. 

Dengan meningkatkan laba maka harga saham cenderung naik sedangkan ketika 

laba menurun maka harga saham juga ikut turun. 

Earning per share dihitung dengan rumus berikut : 

     
                         

                         
 

Earnings Per Share merupakan alat untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik perusahaan. EPS 

menunjukkan tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang 

mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba per lembar 

saham biasanya merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh para investor 
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yang umumnya terhadap korelasi yang kuat antara pertumbuhan laba dan 

pertumbuhan harga saham. 

Bagi para investor informasi EPS dapat menggambarkan prospek earning 

perusahaan di masa depan (Tandelilin, Eduardus, 2010:365). Laba per saham juga 

dapat digunakan sebagai suatu ukuran secara luas dalam penaksiran nilai saham 

biasa oleh manajemen maupun pemegang saham selain itu EPS juga dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasi dan profitabilitas suatu perusahaan. 

2.6.2 Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan 

perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, 

personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahan. Semakin tinggi 

rasio NPM maka semakin baik perusahaan, karena laba akan  semakin tinggi 

diperoleh. Sudana, I Made (2011:23). Secara teori apabila seluruh bagian 

perusahaan baik, maka akan disertai dengan pergerakan harga saham yang akan 

ikut naik. 

Menurut Riyanto (2011: 336) Net Profit Margin adalah suatu rasio yang 

mengukur keuntungan netto per rupiah penjualan. Net Profit Margin adalah rasio 

yang di gunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Rasio ini akan 

menggambarkan penghasilah bersih perusahaan berdasarkan total penjualan. 

Pengukuran rasio ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan bersih. 
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Net Profit Margin dihitung dengan rumus berikut : 

NPM = 
                  

         
 

2.6.3 Return On Assets (ROA)  

Menurut  Dendawijaya  (2005), semakin  besar  Retutn on Asset  (ROA)  

suatu bank,  maka  semakin  baik  pula  posisi  bank tersebut dari segi 

penggunaaan aset. Dengan pencapaian  laba  yang  tinggi,  maka  investor dapat  

mengharapkan  tingkat  pengembalian yang  tinggi,  maka  apabila  suatu  saham 

menghasilkan  tingkat  pengembalian  yang tinggi  tersebut  maka  berdampak  

pada peningkatan  harga  saham.  Sesuai  dengan Ketentuan  Bank  Indonesia  

ROA  bank ditetapkan  minimal  1,25  %  dan  juga merupakan  indikator  

kepercayaan masyarakat  kepada  perbankan  terhadap pengelolaan aset bank. 

Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Return On Asset 

(ROA) dikenal juga dengan nama Return On Investment (ROI). Dengan 

mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan. Apabila ROA perusahaan tinggi menunjukkan 

perusahaan pandai memanfaatkan aktiva yang ada untuk menghasilkan 

keuntungan sehingga menunjukkan semakin baik keadaan suatu perusahaan. 
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Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. Semakin  tinggi rasio ROA maka semakin tinggi nilai 

saham. Formulasi dari return on investment atau ROA adalah sebagai berikut:  

ROA = 
           

             
        

 

2.7 Debt To Equity Ratio 

Menurut Irham (2012) struktur modal merupakan gambaran dari bentuk 

proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber 

dari hutang jangka panjang (long term liabilities) dan modal sendiri (shareholders‟ 

equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Penggunaan modal 

dari pinjaman akan meningkatkan risiko keuangan berupa biaya bunga yang harus 

dibayar, walaupun perusahaan mengalami kerugian. Akan tetapi, biaya bunga 

adalah tax deductible (pengurang pajak), sehingga perusahaan dapat memperoleh 

manfaat karena bunga diperlakukan sebagai biaya. Dalam penelitian ini struktur 

modal diproyeksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). 

Debt To Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa bagian dari modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Debt To Equity Ratio (DER) 

juga memberikan jaminan tentang seberapa besar hutang hutang perusahaan 

dijamin modal sendiri. Debt To Equity Ratio (DER) akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan dan menyebabkan apresiasi dan depresiasi harga saham. Semakin 

besar Debt To Equity Ratio (DER) menandakan struktur  permodalan usaha lebih 

banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin besar Debt 

To Equity Ratio (DER)  mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi 
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akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai 

Debt To Equity Ratio (DER) yang tinggi. 

 Suwandi (2003) dalam Ratna Prihantini (2009) menyatakan bahwa 

penggunaan hutang oleh suatu perusahaan akan membuat risiko yang ditanggung 

pemegang saham meningkat. Ketika terdapat penambahan jumlah hutang secara 

absolut maka akan menurunkan tingkat solvabilitas perusahaan, yang selanjutnya 

akan berdampak dengan menurunnya nilai (return) saham perusahaan. Investasi 

melalui pasar modal selain memberikan hasil, juga mengandung resiko. Besar 

kecilnya resiko di pasar modal sangat dipengaruhi oleh keadaan Negara 

khususnya dibidang ekonomi, politik dan sosial. Formulasi dari Debt To equity 

Rasio adalah sebagai berikut: 

Debt To Equity Ratio = 
            

                   
 

Rasio ini memperlihatkan proporsi penggunaan hutang dibandingkan 

modal sendiri untuk membiayai investasinya. Semakin besar DER menandakan 

struktur permodalan lebih banyak memanfaatkan hutang terhadap ekuitas 

sehingga mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi. Menurut Kasmir 

(2011) DER dengan persentase lewat dari 65 % atau 2/3 sudah dianggap berisiko. 

Penggunaan hutang yang besar dapat dinilai positif oleh investor karena ini 

menggambarkan kinerja dan prospek perusahaan yang baik dimasa depan 

sehingga meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan tersebut.    
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2.8 Non Performing Loan 

Rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit adalah Non 

Performing Loan (NPL). Non Performing Loan adalah perbandingan antara total 

kredit bermasalah dengan total kredit yang di berikan kepada debitur.  Menurut 

Kasmir (2010: 103), Non Performing Loan (NPL) atau risiko kredit adalahrisiko 

dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya 

kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio NPL 

maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah 

semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam 

kondisi bermasalah semakin besar. 

Dalam SE BI No.3/33/DPNP tanggal 14 Desember 2001, Bank Indonesia 

menginstruksikan bahwa besarnya NPL adalah dibawah 5%. Angka ini 

menunjukkan besarnya kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan 

kepada masyarakat. Apabila suatu bank memiliki nilai terhadap NPL diatas 5% 

berarti bank tersebut berpredikat tidak sehat. Menurut Riyadi (2008: 160) Non 

Performing Loan (NPL) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

                          
                       

                           
 

Rasio ini menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi 

rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang 

menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu 

bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian 
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laba semakin rendah (Nasser, 2003). Kredit dalam hal ini adalah kredit yang 

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Faktor-

faktor tersebut menyebabkan kepercayaan investor menurun terhadap kinerja 

perbankan. Hasilnya harga saham pada industri perbankan menurun drastis dan 

investor menarik dana investasinya dari bank tersebut sehingga kinerja operasi 

perbankan juga menurun. 

 

2.9 Investasi dalam Pandangan Islam 

Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 menyatakan 

pentingnya Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di 

Bidang Pasar Modal karena perkembangan ekonomi suatu  negara tidak lepas dari 

perkembangan pasar modal.  

Pasar modal merupakan domain “muamalah” dalam kajian Islam. Artinya, 

diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. 

Namun karena pentingnya masalah ini, Allah SWT memberikan tempat dalam 

kitab suci Al-Qur‟an yakni surat An-Nisa’ ayat 29.  

 

َزةً َعه تَزَ  3 َٰٓ أَن تَُكىَن تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكم بَۡيىَُكم بِٱۡلبََٰ اْ أَۡمَىَٰ أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ ََل تَۡأُكلُىَٰٓ
َٰٓ اْ أَوفَُسُكۡمۚۡ إِنَّ يََٰ ىُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُىَٰٓ اض مِّ

َ َكاَن بُِكۡم َرِحيٗما  ٩٢ٱَّللَّ  

Artinya 29. 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. 

 

Al-Qur‟an surat Al-Hasyar ayat 18: 

 

4  َ َۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ ٖۖ َوٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ َمۡت لَِغد  ا قَدَّ َ َوۡلتَىظُۡز وَۡفٞس مَّ أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىاْ ٱتَّقُىاْ ٱَّللَّ
َٰٓ َملُىَن يََٰ َۡ  بَِما تَ

بِيُزِ َِ  ٨١  
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Artinya 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 

 

Al-Qur‟an surat Al-Anbiya ayat 107: 

 

لَِميَه  5 َََٰ َك إَِلَّ َرۡحَمٗت لِّۡل \ ٨٠١َوَمآَٰ أَۡرَسۡلىََٰ  

 

Artinya 107.Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

 (menjadi) rahmat bagi semesta alam 

 

Riyadh: Dar al-„Ashimah, (1417 H, h. 369-375) menyatakan:  

 

"(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang 

dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang 

dibolehkan. Ber-musahamah (saling bersaham) dan ber-syarikah (berkongsi) 

dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan 

itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang 

signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian 

dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai 

hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa 

diragukan." 

 

Mencari dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang secara bisnis 

bisa dikatakan ma’ad (profit) fil akhirah wad dunya keuntungan akhirat dan 

dunia. Nilai-nilai islam juga menghimbau untuk selalu berbuat kebaikan (ihsan) 

yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Aktifitas usaha dalam islam 

diarahkan kepada kebaikan pelaku usaha. 

 

 

Dijelaskan didalam Al-Qur‟an yani surat Al-Qashash ayat 77:  

 

َزةَٖۖ وَ  6 ِِ اَر ٱۡۡلَٰٓ ُ ٱلدَّ َك ٱَّللَّ ُ إِلَۡيَكٖۖ َوََل تَۡبِغ ٱۡلفََساَد َوٱۡبتَِغ فِيَمآَٰ َءاتَىَٰ ۡويَاٖۖ َوأَۡحِسه َكَمآَٰ أَۡحَسَه ٱَّللَّ ََل تَىَس وَِصيبََك ِمَه ٱلدُّ

َ ََل يُِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِديَه    ١١فِي ٱۡۡلَۡرِضٖۖ إِنَّ ٱَّللَّ
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Artinya 77.  dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang 

lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan. 

 

Kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan dan pengeloaan harta 

kekayaan dengan sebaik-baiknya akan mendorong optimalisasi sumber daya. 

Lahan pertanian yang ditelantarkan, uang yang disimpan tanpa keperluan dan 

harta kekayaan lainnya yang sengaja ditimbun tanpa ada maksud untuk 

dimanfaatkan akan menimbulkan sistem penguasaan tanah yang buruk dan 

penimbunan modal. Tindakan ini, disamping akan membuat kekayaan yang ada 

tidak optimal dimanfaatkan. Juga akan merugikan masyarakat secara keseluruhan 

Salah satu keistimewaan Investasi dalam Islam adalah dengan adanya visi 

yang bersifat individual dan sosial.Visi dalam Investasi islam ada 5 yakni: 

a. Muhafadzoh alal maal watanmiyatithi (Menjaga harta dan 

mengembangkannya) 

b. Tadawuluts tsarwah (mendistribusikan kekayaan) 

c. At-tanmiyah Al-Iqtisodiyah (pengembangan ekonomi) 

d. At-tanmiyah Al-Ijtimaiyah (pengembangan masyarakat) 

e. Al-Adl (Keadilan) 

Aktivitas investasi tidak boleh keluar dari kelima garis diatas.Jika ada yang 

bertentangan dengan visi diatas,maka sah. Agar investasi sesuai syariat 

Islam,maka kita harus mengetahui kaidah-kaidah yang membantu para investor 

agar memenuhi visi diatas ,yakni: 
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a. Kaidah Keimanan. Yang harus diyakini bagi investor, yaitu harta yang ia 

kelola hanyalah sebuah titipan dari Sang Khalik. Sebagaimana tercantum 

dalam QS Al-Baqarah: 30, bahwa manusia hanyalah sebagai khalifah di 

muka bumi dan ditugaskan untuk memakmurkan dunia. 

b. Kaidah Akhlak. Dalam jenis aktivitas apapun Islam selalu mengedepankan 

akhlak,begitu juga dengan investasi. Akhlak pilar yang sangat dikedepankan 

dalam kaidah ini: kejujuran, kepercayaan, toleransi, dan profesional. 

c. Kaidah Sosial Masyarakat. Investasi bukanlah tujuan akhirat dalam ekonomi 

islam.Investasi hanyalah sebuah alat untuk mewujudkan cita-cita yang lebih 

tinggi, yaitu kesejahteraan sosial untuk individu dan masyarakat. 

d. Kaidah Perekonomian. Dalam kaidah ini,islam mendorong manusia untuk 

mengambil sebab akibat dalam memajukan perekonomian dengan 

mengambil untung. Islam memberikan kaidah prioritas dalam mewujudkan 

keuntungan dan investasi. 

e. Kaidah Syar‟i Pada Investasi. Ada banyak kaidah syar‟i yang berlaku, pada 

investasi, salah satunya adalah Al-Ashlu fil yaa‟ al-ibaahah (hukum asal dan 

segala sesuatu adalah boleh) dan tidak terdapat riba (Renten), 

ghoror(penipuan).Dalam artian, selama tidak ada dalil yang melarangnya 

maka hal tersebut boleh dilaksanakan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum investasi dalam Islam itu 

diperbolehkan, selama memenuhi akad dan sesuai dengan syariat Islam. Juga 

komoditi yang dikelola itu barang halal, bukan usaha yang haram. Usaha Yang 
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haram jika menggunakan sistem bunga dengan presentase bunga dan modal, 

seperti tiap bulan 3%, 5% dan seterusnya. 

2.10 Identifikasi Pengaruh ROA, DER, NPL, NPM dan EPS terhadap 

Pergerakan Harga Saham 

Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

internal perusahaan itu sendiri dan faktor eksternal perusahaan. Jika perusahaan 

penerbitnya menghasilkan keuntungan yang tinggi, ini akan memungkinkan 

perusahaan tersebut menyisihkan bagian keuntungan itu sebagai deviden dengan 

jumlah yang tinggi pula. Pemberian deviden yang tinggi ini akan menarik minat 

masyarakat untuk membeli saham tersebut. Akibatnya permintaan dan penawaran 

atas saham tersebut meningkat. Hal ini akan semakin mendorong peningkatan 

perubahan/pergerakan harga saham. Dalam penelitian menunjukkan bahwa DER, 

NPM dan ROA  memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap pergerakan 

harga saham sedangkan rasio lainnya, yaitu rasio EPS dan NPL tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan harga saham. Dalam hasil 

penelitian Ahmad Husaini menunjukkan bahwa secara parsial hanya ROA, dan 

EPS yang  berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan variabel ROE dan 

NPM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. penelitian Abied 

Luthfi Safitri (2013) menunjukan bahwa secara parsial EPS, PER dan MVA  

berpengaruh positif signifikan terhadap Harga Saham sedangkan ROA dan DER 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Sedangkan dalam penelitian 

Yunaningsih Nino, Sri Murni, Johan R. Tumiwa menunjukkan Ukuran 

Perusahaan dan Non Performing Loan secara parsial memiliki pengaruh positif 
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terhadap Harga Saham, sedangkan Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Non 

Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Equity secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap Harga Saham. 

Secara garis besar apabila tingkat rasio keuangan tertentu berbanding lurus 

dengan ketentuannya maka  kinerja perusahaan tersebut dinilai bagus, seharusnya 

investor berani menginvestasikan dananya untuk perusahaan tersebut dan jika 

banyak investor cenderung ingin membeli saham perusahaan tersebut maka 

pergerakan harga saham akan mengalami trend yang meningkat, hal ini sesuai 

dengan hukum permintaan bahwa apabila permintaan terhadap pasar naik maka 

harga jual dan pergerakan harga akan mengalami kenaikan diluar faktor-faktor 

faktor eksternal lain. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya daya 

tarik nasabah terhadap produk,jasa, maupun investasi yang disediakan oleh bank 

tergantung dari kinerja perusahaan. Dengan adanya peningkatan kinerja 

perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga dapat 

meningkatkan permintaan harga saham sehingga mendorong kenaikan pergerakan 

harga saham itu sendiri.  
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2.11 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No. 
Penelitian     

(Tahun) 
Judul Publikasi 

Alat  

analisis 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Nurul 

Hayati 

(2013) 

Pengaruh 

Return On 

Asset, 

Return On 

Equity, 

Earning Per 

Share, Price 

Earning 

Ratio, Dan 

Price To 

Book Value 

Terhadap  

Harga 

Saham Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sub Sektor 

Industri 

Makanan 

Dan 

Minuman Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Jurnal 

SREAD-

April 

2013,Volu

me 3 

Nomor 1 

Analisi

s 

Regresi 

Bergan

da 

Variabel 

Independe

n: Return 

On Asset, 

Return On 

Equity, 

Earning 

Per Share, 

Price 

Earning 

Ratio, Dan 

Price To 

Book 

Value 

Variabel 

Dependen 

: Harga 

Saham 

Dari penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 1. 

Roa mempunyai 

pengaruhn yang 

signifikan terhadap harga 

saham, 2. Roe tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga 

saham, 3. Eps 

mempunyai pengaruhn 

yang signifikan terhadap 

harga saham, 4. Per 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

harga saham 5. Pbv tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga 

saham, 

 

 

2 

 

 

 

 

Tamara 

Oca 

Viandita, 

Suhadak,

Achmad 

Husaini 

(2013) 

Pengaruh 

Debt Ratio 

(Dr), Price 

To Earning 

Ratio (Per), 

Earning Per 

Share (Eps), 

Dan Size 

Terhadap 

Harga 

Saham 

(Studi pada 

Perusahaan 

Industri 

yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia) 

Jurnal 

Administra

si Bisnis 

(JAB)|Vol. 

1 No. 2 

April 2013| 

administras

ibisnis.stud

entjournal.

ub.ac.id 

Regresi 

Linear 

Bergan

da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independe

n: Debt 

Ratio (Dr), 

Price To 

Earning 

Ratio 

(Per), 

Earning 

Per Share 

(Eps), Dan 

Size 

Variabel 

Dependen

: harga 

saham 

Penelitian ini 

memperoleh hasil bahwa 

secara simultan rasio 

keuangan Debt Ratio 

(DR),  Price  to  Earning  

Ratio  (PER),  Earning  

Per  Share  (EPS),  dan  

Size  mempunyai 

pengaruh  yang  

signifikan  terhadap  

harga  saham.  

Sedangkan  pada  

analisis  parsial 

memperlihatkan bahwa 

earning per share (EPS) 

memiliki pengaruh 

dominan terhadap harga 

saham di Bursa Efek 

Indonesia 

3  Edduar 

Hendri 

(2015) 

Pengaruh 

Debt To 

Asset Ratio 

(Dar), Long 

Term Debt 

To Equity 

Ratio (Ltder) 

Dan Net 

Jurnal 

Media 

Wahana 

Ekonomika

, Vol. 12, 

No.2,Julil 

2015 : 1 – 

19 

Regresi 

Linear 

Bergan

da  

 

Variabel 

Independe

n: Debt To 

Asset 

Ratio 

(Dar), 

Long Term 

Debt To 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

variabel DAR, LTDER, 

dan NPM secara 

bersama-sama 

berpengaruh  signifikan  

terhadap  variabel  

dependen  yaitu  harga  
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No. 
Penelitian     

(Tahun) 
Judul Publikasi 

Alat  

analisis 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Profit 

Margin 

(Npm) 

Terhadap 

Harga 

Saham Pada 

Perusahan 

Perbankan 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Equity 

Ratio 

(Ltder) 

Dan Net 

Profit 

Margin 

(Npm) 

Variabel 

Dependen

: Harga 

Saham 

saham.  Sedangkan  

secara  parsial hanya  

variabel  NPM  

berpengaruh  signifikan  

terhadap  harga  saham.  

Sedangkan  variabel  

DAR,  dan LTDER  

berpengaruh  tidak  

signifikan  terhadap  

harga  saham  pada  

perusahaan  perbankan  

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2011-2013. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martien 

Rachma

wati dan 

Nisful 

Laila 

(2015) 

Faktor 

Makroekono

mi Yang 

Mempengar

uhi 

Pergerakan 

Harga 

Saham Pada 

Indeks 

Saham 

Syariah 

Indonesia 

(Issi) Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(Bei) 

JESTT 

Vol. 2 No. 

11 

November 

2015 

Regresi 

Linear 

Bergan

da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independe

n: Tingkat 

inflasi, 

suku bunga 

SBI, Nilai 

tukar 

rupiah 

Variabel 

Dependen

: 

pergerakan 

harga 

Saham 

Syariah 

Indonesia 

(ISSI). 

Tingkat inflasi, suku 

bunga SBI, Nilai tukar 

rupiah secara parsial 

berpengaruh secara 

signifikan 

negatif terhadap 

pergerakan harga Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). 

Secara simultan, tingkat 

inflasi, suku 

bunga SBI dan nilai 

tukar rupiah 

berpengaruh secara 

signifikan 

5. Bagyo 

Tri 

Atmojo 

,Rina 

Arifati 

Abrar 

(2016) 

Pengaruh 

Rasio 

Profitabilitas

, Dividen 

Per Share, 

Earning  

Per Share, 

Dan Return 

On Equity 

Terhadap 

Harga 

Saham  

Perusahaan 

Manufaktur 

(Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Tahun 2009-

2013) 

Journal Of 

Accountin

g, Volume 

2 No.2 

Maret 

2016 

analisis 

regresi 

bergan

da 

Variabel 

Independe

n: Rasio 

Profitabilit

as, Dividen 

Per Share, 

Earning  

Per Share, 

Dan 

Return On 

Equity 

Variabel 

Dependen 

: Harga 

Saham 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang  

telah  dilakukan,  maka  

dapat  dibuat  

kesimpulan sebagai 

berikut :1)  Variabel 

return on asset ber 

pengaruh positif terhadap 

harga saham. 2)  

Variabel  dividen  per  

share ber pengaruh  

positif terhadap  harga 

saham.  3)  Variabel  

earning  per share ber 

pengaruh  positif  

terhadap  harga saham.  

4)  Variabel  return  on 

equity   berpengaruh  

tidak  positif  terhadap 

harga  saham.   
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No. 
Penelitian     

(Tahun) 
Judul Publikasi 

Alat  

analisis 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

6. Hartono  

dan 

Raymun

dus 

Parulian 

Sihotang 

Analisis 

Hubungan 

Profitabilitas 

Dengan 

Pergerakan 

Harga 

Saham Pada 

Sektor 

Usaha 

Perbankan  

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

 Journal of 

Applied 

Finance 

and 

Accountin

g 2(2) 51 – 

66 

Analisi

s 

korelasi

onal 

Variabel 

Independe

n: 
profitabilit

as 

Variabel 

Dependen 

: 

Pergerakan 

Harga 

Saham 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

hanya rasio ROE saja 

yang memberikan 

pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap 

pergerakan harga saham 

sedangkan rasio lainnya, 

yaitu rasio NPM dan 

ROA tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap pergerakan 

harga saham 

7. Yogi 

Permana

dan Lana 

Sularto 

(2008) 

Analisis 

Pengaruh 

Fundamental 

Keuangan, 

Tingkat 

Bunga Sbi 

Dan Tingkat 

Inflasi 

Terhadap 

Pergerakan 

Harga 

Saham 

Jurnal 

Ekonomi 

Bisnis No. 

2 Vol. 13, 

Agustus 

2008 

model 

regresi 
Variabel 

Independe

n : 
Fundament

al 

Keuangan, 

Tingkat 

Bunga Sbi 

Dan 

Tingkat 

Inflasi 

Variabel 

Dependen 

: 

Pergerakan 

Harga 

Saham 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara simultan semua 

variabel signifikan 

berpengaruh terhadap 

harga saham.    



 
 

52 

No. 
Penelitian     

(Tahun) 
Judul Publikasi 

Alat  

analisis 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

8. Rescyana 

Putri 

Hutami 

(2012) 

Pengaruh 

Dividend 

Per Share, 

Return On 

Equity 

Dan Net 

Profit 

Margin 

Terhadap 

Harga 

Saham 

Perusahaaan  

Industri 

Manufaktur 

Yang 

Tercatat  

Di Bursa 

Efek 

Indonesia  

Periode 

2006-2010 

Jurnal 

Nominal / 

Volume I 

Nomor I / 

Tahun 

2012 

Analisi

s 

Regresi 

Bergan

da 

Variabel 

Independe

n: 
Dividend 

Per Share, 

Return On 

Equity 

Dan Net 

Profit 

Margin 

Variabel 

Dependen 

: Harga 

Saham 

Hasil  penelitian  

menunjukkan  bahwa  

(1) Dividend per Share  

berpengaruh positif dan  

signifikanterhadap  

Harga  Saham  (2)  

Return  on  Equity  

berpengaruh  positif  dan 

signifikan terhadap  

Harga  Saham  (3)  Net  

Profit  Margin  

berpengaruh  positif  dan 

signifikan terhadap  

Harga  Saham  (4) 

Dividend per Share, 

Return on Equity  dan  

Net  Profit  Margin  

berpengaruh  positif dan  

signifikan terhadap  

Harga  Saham 

 

9. Abied 

Luthfi 

Safitri 

(2013) 

Pengaruh 

Earning Per 

Share, Price 

Earning 

Ratio, 

Return On 

Asset, Debt 

To Equity 

Ratio Dan 

Market 

Value 

Added 

Terhadap 

Harga 

Saham 

Dalam  

Kelompok  

Jakarta 

Islamic 

Index 

Manageme

nt Analysis 

Journal 2 

(2) (2013) 

Metode 

Regresi 

Bergan

da 

Variabel 

Independe

n: EPS, 

PER, 

ROA, 

DER, 

MVA 

Variabel 

Dependen

: Harga 

Saham 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara simultan EPS, 

PER, ROA, DER dan 

MVA berpengaruh 

terhadap Harga Saham 

dalam Kelompok JII 

tahun 2008-2011, dan 

secara parsial hanya 

EPS, PER dan MVA 

yang berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Harga Saham sedangkan 

ROA dan DER tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Harga Saham 

dalam Kelompok JII 

tahun 2008-2011. 
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No. 
Penelitian     

(Tahun) 
Judul Publikasi 

Alat  

analisis 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

10. Agustina 

, Fitry 

Sumartio

. (2014) 

Analisa 

Faktor-

Faktor Yang 

Mempengar

uhi  

Pergerakan 

Harga 

Saham Pada 

Perusahaan  

Pertambanga

n 

Jurnal 

Wira 

Ekonomi 

Mikroskil        

Volume 4, 

Nomor 01, 

April 2014 

Metode 
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2.11.1 Perbeda an Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini 

a. Nurul hayati (2013) Pengaruh Return on asset, Return On Equity, Earning 

Per Share, Price Earning Ratio, Dan Price To Book Value terhadap  harga 

saham pada perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan 

minuman di bursa efek indonesia. Sedangkan pada penelitian ini variabel 

bebasnya Debt To Equity Ratio (DER),  Earning Per Share  (EPS), Non 

Performing Loan (NPL),  Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset 

(ROA). Variabel terikatnya memodifikasi dari harga saham mnjadi 

pergerakan harga saham. Perusahaan yang menjadi sampel yaitu pada 



 
 

54 

perusahaan  perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia, Sampel data 

yang digunakan periode tahun 2011-2014  

b. Tamara Oca Viandita Suhadak Dan Achmad Husaini (2013) Pengaruh 

Debt Ratio (Dr), Price To Earning Ratio (Per), Earning Per Share (Eps), 

Dan Size Terhadap Harga Saham(Studi Pada Perusahaan Industri Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Sedangkan pada penelitian ini 

variabel bebasnya Debt To Equity Ratio (DER),  Earning Per Share  

(EPS), Non Performing Loan (NPL),  Net Profit Margin (NPM), dan 

Return On Asset (ROA). Variabel terikatnya memodifikasi dari harga 

saham mnjadi pergerakan harga saham. Perusahaan yang menjadi sampel 

yaitu pada perusahaan  perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia  

Sampel data yang digunakan periode tahun 2011-2014  

c. Edduar Hendri (2015) Pengaruh Debt To Asset Ratio (Dar), Long Term 

Debt To Equity Ratio (Ltder) Dan Net Profit Margin (Npm) Terhadap 

Harga Saham Pada Perusahan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya Debt To 

Equity Ratio (DER),  Earning Per Share  (EPS), Non Performing Loan 

(NPL),  Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA).Variabel 

terikatnya memodifikasi dari harga saham menjadi pergerakan harga 

saham. Sampel data yang digunakan periode tahun 2011-2014  

d. Martien Rachmawati dan Nisful Laila (2015) Faktor Makroekonomi Yang 

Mempengaruhi Pergerakan Harga Saham Pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pada 
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penelitian ini variabel bebasnya Debt To Equity Ratio (DER),  Earning 

Per Share  (EPS), Non Performing Loan (NPL),  Net Profit Margin 

(NPM), dan Return On Asset (ROA).Variabel terikatnya memodifikasi 

dari pergerakan harga saham syariah menjadi pergerakan harga saham 

konvensional. Sampel data yang digunakan periode tahun 2011-2014  

e. Bagyo Tri Atmojo, Rina Arifati  dan Abrar  (2016) Pengaruh Rasio 

Profitabilitas, Dividen Per Share, Earning Per Share, Dan Return On 

Equity Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur (Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013). Sedangkan pada penelitian ini variabel 

bebasnya Debt To Equity Ratio (DER),  Earning Per Share  (EPS), Non 

Performing Loan (NPL),  Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset 

(ROA). Variabel terikatnya memodifikasi dari harga saham menjadi 

pergerakan harga saham. Perusahaan yang menjadi sampel yaitu pada 

perusahaan  perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia, Sampel data 

yang digunakan periode tahun 2011-2014  

f. Hartono dan Raymundus Parulian Sihotang Analisis Hubungan 

Profitabilitas Dengan Pergerakan Harga Saham Pada Sektor Usaha 

Perbankan  Di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini 

variabel bebasnya Debt To Equity Ratio (DER),  Earning Per Share  

(EPS), Non Performing Loan (NPL),  Net Profit Margin (NPM), dan 

Return On Asset (ROA). Penelitian ini memodifikasi dari Analisis 

Hubungan Profitabilitas Dengan Pergerakan Harga Saham menjadi 

pengaruh Debt To Equity Ratio (DER),  Earning Per Share  (EPS), Non 
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Performing Loan (NPL),  Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset 

(ROA) terhadap pergerakan harga saham. Perusahaan yang menjadi 

sampel yaitu pada perusahaan  perbankan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia, Sampel data yang digunakan periode tahun 2011-2014  

g. Yogi Permanadan Lana Sularto (2008) Analisis Pengaruh Fundamental 

Keuangan, Tingkat Bunga Sbi Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pergerakan 

Harga Saham. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya Debt To 

Equity Ratio (DER),  Earning Per Share  (EPS), Non Performing Loan 

(NPL),  Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA). 

Perusahaan yang menjadi sampel yaitu pada perusahaan  perbankan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. Sampel data yang digunakan periode 

tahun 2011-2014  

h. Rescyana Putri Hutami (2012) Pengaruh Dividend Per Share, Return On 

Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaaan 

Industri Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-

2010. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya Debt To Equity 

Ratio (DER),  Earning Per Share  (EPS), Non Performing Loan (NPL),  

Net Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA). Variabel 

terikatnya memodifikasi dari harga saham mnjadi pergerakan harga 

saham. Perusahaan yang menjadi sampel yaitu pada perusahaan  

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sampel data yang 

digunakan periode tahun 2011-2014  
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i. Abied Luthfi Safitri (2013) Pengaruh Earning Per Share, Price Earning 

Ratio, Return On Asset, Debt To Equity Ratio Dan Market Value Added 

Terhadap Harga Saham Dalam  Kelompok  Jakarta Islamic Index. 

Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya Debt To Equity Ratio 

(DER),  Earning Per Share  (EPS), Non Performing Loan (NPL),  Net 

Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA). variabel terikatnya 

memodifikasi dari harga saham mnjadi pergerakan harga saham. 

Perusahaan yang menjadi sampel yaitu pada perusahaan  perbankan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. Sampel data yang digunakan periode 

tahun 2011-2014  

j. Agustina dan Fitry Sumartio (2014) Analisa Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pergerakan Harga Saham Pada Perusahaan Pertambangan. 

Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya Debt To Equity Ratio 

(DER),  Earning Per Share  (EPS), Non Performing Loan (NPL),  Net 

Profit Margin (NPM), dan Return On Asset (ROA). Variabel terikatnya 

memodifikasi dari harga saham mnjadi pergerakan harga saham. 

Perusahaan yang menjadi sampel yaitu pada perusahaan  perbankan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. Sampel data yang digunakan periode 

tahun 2011-2014  

2.12 Kerangka Pemikiran 

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dijadikan dasar 

pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran 

dalam melakukan analisis pada penelitian ini  
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

         H1  

            

                                        H2 

                             H3 

                                          

                              H4 

                                                                                          

                                                       H5            

 

 

                                                            H6                                                        

Sumber: Eduardus Tandelilin (2010) 

 Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), 

Non performing Loan (NPL), Net Profit Magin (NPM) dan Return ON Asset 

(ROA) terhadap pergerakan harga saham pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI, baik secara parsial maupun simultan. 

Debt to Equity 

Ratio (X1) 

Earning Per 

Share (X2) 

Non Performing 

Loan (X3)                                        

Pergerakan Harga 

Saham (Y) 

Net Profit 

Margin (X4) 

Return On Asset 

(X5) 
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2.13 Hipotesis Penelitian 

2.13.1 Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap pergerakan Harga 

Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara hutang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri 

yang diberikan oleh pemilik perusahaan (Suad, 2008). Rasio ini memperlihatkan 

proporsi penggunaan hutang dibandingkan modal sendiri untuk membiayai 

aktivitas perusahaan.  Investor cenderung pada perusahaan yang mempunyai DER 

yang tinggi karena hutang dapat dijadikan sebagai pengungkit laba. Dengan 

hutang yang tinggi, maka laba yang akan diterima oleh perusahaan juga tinggi 

karena hutang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Jika laba perusahaan 

tinggi berarti investor juga akan memperoleh  return yang tinggi meskipun risiko 

yang harus dihadapi oleh investor semakin besar dengan tingginya hutang.   

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh DER terhadap harga saham 

pernah dilakukan oleh Nursidah Nurfadillah (2011) yang menghasilkan DER 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pergerakan harga saham. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Abied Luthfi Safitri DER tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan dari penjelasan diatas ,maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

 

 

H1:  Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap pergerakan 

harga saham 
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2.13.2 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Pergerakan Harga 

Saham 

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin (2011:) Earning 

Per Share merupakan rasio yang menunjukan berapa besar keuntungan (return) 

yang diperoleh investor atau pemegang saham pada setiap lembar saham. Earning 

Per Share menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap 

lembar saham. Apabila EPS perusahaan tinggi, akan semakin banyak investor 

yang mau membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham akan 

tinggi. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham 

karena makin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham dan 

kemungkinan peningkatan jumlah deviden yang diterima pemegang saham 

Banyak penelitian yang menggunakan EPS sebagai variabel independen 

yang mempengaruhi harga saham dalam laporan tahunan perusahaan. Peneliti 

yang dilakukan oleh Tamara Oca Viandita, Suhadak, Acchmad husaini (2013) 

menunjukkan Eps memiliki pengaruh dominan terhadap harga saham. Namun 

peneliti Aris Sunandes (2013) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. 

Berdasarkan dari penjelasan diatas ,maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2:  Earning Per share (EPS) Berpengaruh positif terhadap Pergerakan 

Harga Saham 
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2.13.3 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Pergerakan Harga 

Saham 

Menurut Kasmir (2010: 103), Non Performing Loan (NPL) atau risiko 

kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat 

dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. 

Semakin tinggi rasio NPL maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan 

jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. 

Rasio Non Performing Loan menunjukan bahwa kemampuan manajemen 

bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga 

semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank. 

Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak 

termasuk kredit kepada bank lain. Faktor-faktor tersebut menyebabkan 

kepercayaan investor menurun terhadap kinerja perbankan. Hasilnya harga saham 

pada industri perbankan menurun drastis dan investor menarik dana investasinya 

dari bank tersebut sehingga kinerja operasi perbankan juga menurun. 

Pengaruh antara NPL  dan pergerakan harga saham juga menunjukkan 

hasil yang beragam. penelitian yang dilakukan oleh  Yunaningsih Nino, Sri Murni 

, Johan R. Tumiwa menunjukkan  Ukuran Perusahaan dan Non Performing Loan 

secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Harga Saham, sedangkan 

Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, Non Performing Loan, Capital Adequacy 

Ratio, dan Return On Equity secara simultan memiliki pengaruh terhadap Harga 

Saham. 
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H3:  Non Performing Loan  (NPL) berpengaruh terhadap pergerakan harga 

saham 

2.13.4 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) Terhadap Pergerakan Harga 

Saham 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan 

perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, 

personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahan. Semakin tinggi 

rasio NPM maka semakin baik perusahaan, karena semakin tinggi laba yang akan 

diperoleh. Sudana, I Made (2011:23). Secara teori apabila seluruh bagian 

perusahaan baik, maka akan disertai dengan pergerakan harga saham yang akan 

ikut naik.  

Hubungan antara NPM  dan pergerakan harga saham juga menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Edwar Hendri (2015) 

menemukan bahwa NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Akan 

tetapi tidak semua peneliti mendukung hubungan NPM dengan harga saham 

perusahaan.  Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua 

variabel ini ditemukan oleh ahmad Husaini (2013). Berdasarkan dari penjelasan 

diatas ,maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

H4:  Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap pergerakan harga 

saham 
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2.13.5 Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Pergerakan Harga 

Saham 

 Return on assets merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin tinggi 

ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. Semakin  tinggi rasio ROA maka semakin tinggi nilai saham. 

Menurut  Dendawijaya  (2005), semakin  besar  Retutn on Asset  (ROA)  suatu 

bank,  maka  semakin  baik  pula  posisi  bank tersebut dari segi penggunaaan 

aset. Dengan pencapaian  laba  yang  tinggi,  maka  investor dapat  mengharapkan  

tingkat  pengembalian yang  tinggi,  maka  apabila  suatu  saham menghasilkan  

tingkat  pengembalian  yang tinggi  tersebut  maka  berdampak  pada peningkatan  

harga  saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hayati  (2013) menemukan bahwa 

ROA berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Akan tetapi tidak 

semua peneliti mendukung hubungan ROA dengan harga saham perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Boentoro dan Daniel Abnerpratama pantouw 

menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap harga 

saham Berdasarkan dari penjelasan diatas ,maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5:  Return On Asset (ROA) Berpengaruh Positif terhadap Pergerakan 

Harga Saham 

 

 

 


