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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Signaling Theory

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi

yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di

pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi

yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut

mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu

pengumuman tersebut diterima oleh pasar (Jogiyanto, 2000).

Asumsi dari signaling theory adalah para manajer perusahaan memiliki

informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak

luar (investor). Hal ini akan mengakibatkan suatu asimetri informasi antara pihak-

pihak yang berkepentingan. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana

informasi privat yang hanya dimiliki investor-investor yang hanya mendapat

informasi saja. Hal tersebut akan terlihat jika manajemen tidak secara penuh

menyampaikan semua informasi yang diperoleh tentang semua hal yang

dapatmempengaruhi perusahaan, maka umumnya pasar akan merespon informasi

tersebut sebagai suatu sinyal terhadap suatu kejadian yang akan mempengaruhi

nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham (Jogiyanto, 2000).
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Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan volume perdagangan

saham. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan

dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal

buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham.

Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan

mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor

tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan

bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham.

Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan,

kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan

saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Menurut Husnan (2005), pasar modal

efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah

mencerminkan semua informasi yang relevan.Secara garis besar signaling theory

erat kaitannya dengan ketersediaan informasi.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja

perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan

keuangan. Menurut Mohamad Samsul (2006) Laporan keuangan merupakan

sarana yang penting bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan
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secara periodik. Semakin cepat emiten menerbitkan laporan keuangan secara

periodik semakin berguna bagi investor. Penerbitannya harus dilakukan secara

tepat waktu agar investor tidak terlambat dalam mengambil keputusan beli atau

jual saham setelah menganalaisis laporan keuangan.

2.2.2 Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2008) Laporan keuangan meliputi, yaitu:

1. Neraca

Neraca (balance sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi

keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi (income statement) merupakan laporan keuangan yang

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode.

3. Laporan Perubahan Modal

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.Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep

kas selama periode laporan.Laporan arus kas terdiri arus kas masuk (cash

in) dan arus kas keluar (cash out) selama periode tertentu.
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5. Laporan Catatan  Atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan

keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.2.3 Fungsi Laporan Keuangan

Fungsi laporan keuangan adalah agar dapat memenuhi kebutuhan para

pemakai dan melayani kepentingan umum dari bebagai pemakai potensial, bukan

hanya untuk kebutuhan khusus kelompok tertentu saja. Selain menetapkan tujuan

sosial yang luas yang merupakan tujuan  menyeluruh  dari pelaporan keuangan,

pelaporan keuangan juga menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menaksir

arus kas di masa yang akan datang.

Dari laporan keuangan yang diterbitkan setelah dianalisis akan bisa

diperoleh rasio keuangan, yang berguna untuk mengungkapkan kekuatan dan

kelemahan relatif suatu perusahaan, serta untuk menunjukkan apakah posisi

keuangan membaik atau selama waktu tertentu.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Bagi investor, laporan keuangan tahunan

merupakan sumber berbagai macam informasi khususnya neraca dan laporan laba

rugi perusahaan.

Oleh karena itu, publikasi laporan keuangan perusahaan (emiten)

merupakan saat-saat yang ditunggu oleh para investor di pasar modal, karena dari
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publikasi laporan keuangan itu para investor dapat mengetahui perkembangan

emiten, yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk membeli atau

menjual saham-saham yang dimiliki.

2.3 Pasar Modal

2.3.1 Pengertian Pasar Modal

Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan

dan dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan

sekuritas. Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan

sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun (Tandelilin, 2008:

13) dalam Rescyana (2012).

Pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan menjual

saham (stock) dan obligasi (bonds), dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut

nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat modal

perusahaan. Menurut Samsul (2006) hukum mendefinisikan pasar modal sebagai”

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serat lembaga

dan profesi yang berkaitan dengan efek” (Undang-Undang Pasa Modal Nomor 8

Tahun 1995).

2.3.2 Instrument Pasar Modal

Menurut Kertonegoro (1996: 6) dalam Wawan (2007) pasar modal adalah

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek

perusahaan. Pasar modal dapat diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrument

atau sekuritas jangka panjang yang akan diperjualbelikan di bursa efek. Instrumen
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pasar modal pada prinsipnya yang adalah semua surat-surat berharga atau efek

yang umum diperjualbelikan di pasar modal.

Bentuk instrument di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang

berupa:

1. Saham

Saham atau stock adalah suarat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal

pada suatu perseroan terbatas. Saham adalah sekuritas yang paling sering

diperdagangkan dan dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas

unjuk. Saham dapat dibedakan anatara saham biasa(common stock) dan

saham preferen(preferred stock).

2. Obligasi

Obligasi (bonds) adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka

panjang kepada masyarakat yaitu di atas tiga tahun yang mengandung janji

pembayaran bunga dan janji pelunasan pokok pinjaman pada saat jatuh

tempo. Bagi investor atau penyedia dana, obligasi dapat memberikanhasil

tetap selama periode jangka waktu yang relatif panjang dan tidak

terpengaruh oleh fluktuasi tingkat bunga, kecuali obigasi dengan suku

bunga mengambang.

3. Bukti Right

Bukti right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam

jangka waktu tertentu.
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4. Waran

Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka

waktu tertentu. Waran tidak saja dapat diberikan kepada pemegang saham

lama, tetapi juga sering diberikan kepada pemegang obligasi pada saat

perusahaan menerbitkan obligasi.

5. Indeks Saham dan Indeks Obligasi

Indeks saham dan indeks obligasi adalah angka indeks yang

diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai (hedging).

Perdagangan yang dilakukan hanya memperhitungkan untung rugi dari

selisih antara harga beli dan harga jual.

2.4 Harga Saham

2.4.1 Pengertian Harga Saham

Harga saham adalah selembar saham yang berlaku dalam pasar saaat ini di

bursa efek. Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat

tertentu yang ditentuan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan

penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.

Harga saham merupakan nilaisekarang (present value) dari penghasilan-

penghasilan yang akan diterima oleh pemodal dimasa yang akan datang. Dapat

disimpulkan harga saham adalah harga selembar saham yang terjadi pada saat

tertentu yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar modal. Harga

saham untuk masing-masing emiten yang terpilih dalam sampel merupakan harga

saham pada saat closing price, di mana harga saham itu merupakan harga saham

penutupan dari setiap emiten pada waktu tertentu.
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2.4.2 Macam-Macam Harga Saham

Harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Harga Nominal

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang

ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang

dikeluarkan.

2. Harga Perdana

Harga perdana adalah harga yang didapatkan pada waktu harga saham

tersebut dicatat di bursa efek.

3. Harga pasar

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang

lain.

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham

Penentu harga saham dipasar sekuritas pada dasarnya ditentukan oleh

kekuatan permintaan dan penawaran terhadap saham di bursa efek, sehingga

saham sangat bergerak naik turun setiap saat tergantung kekuatan mana yang lebih

besar antara permintaan dan penawaran. Adapun faktor fundamental yang

mempengaruhi harga saham adalah sebagai berikut:

2.5.1 Return On Equity

Menurut Ali (2007) rasio penting bagi bagi para pemilik dan pemegang

saham karena rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

mengelola modal dari pemegang saham untuk mendapatkan laba bersih. Semakin

tinggi return atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik
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perusahaan. Kenaikan ROE biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham

perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROE berarti semakin baik kinerja perusahaan

dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang

saham. REO dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

ROE = × 100%
2.5.2 Debt to Equity Ratio

Menurut Ali (2007) Debt to Equity Ratio (DER), merupakan rasio untuk

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka

panjangnya dengan modal yang dimilikinya. Rumus DER dapat dihitung dengan:

DER = × 100%
2.5.3 Earning Per Share

Menurut Fahmi (2007) Earning Per Share atau pendapatan perlembar

saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun menurut Van

Horne dan Wachowich, mendefinisikan earning per share sebagai “earning after

taxes (EAT) devided by the number of common share outstanding”. Earing Per

Share (EPS) dapat dihitung sebagai berikut:

EPS = × 100%
2.5.4 Net Profit Margin

Menurut Rinari (2001: 75) dalam Rescyana (2012) Net Profit Margin

merupakan rasio antara laba bersih (net profit) penjualan sesudah dikurangi

dengan seluruh expenses termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. NPM
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menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap

penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu

perusahaan. Net Profit Margin dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

NPM = × 100%
2.5.5 Tingkat Inflasi

Menurut Sugeng (2010) Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau

inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi

kenaikan harga makin turun nilai uang. Defenisi diatas memberikan makna

bahwa, kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena panen yang

gagal misalnya, tidak termasuk inflasi. Ukuran inflasi yang paling banyak adalah

digunakan adalah: Consumer price indeks” atau “ cost of living indeks”. Indeks ini

berdasarkan pada harga dari satu paket barang yang dipilih dan mewakili pola

pengeluaran konsumen.

Inflasi = x 100%

2.5.6 Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga merupakan daya tarik bagi investor menanamkan

investasinya dalam bentuk deposito atau SBI sehingga investasi dalam bentuk

sahamakan tersaingi. Menurut Cahyono (2000:117) dalam Sugeng (2010)

(terdapat 2 penjelasan mengapa kenaikan suku bunga dapat mendorong harga

saham ke bawah. Pertama, kenaikan suku bunga mengubah peta hasil investasi.

Kedua, kenaikan suku bunga akan memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi

dengan dua cara.
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Kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga

labanya bisa terpangkas. Selain itu, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan

meningkat dan harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen mungkin akan

menunda pernbeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan

perusahaan menurun. Penurunan penjualan perusahaan dan laba akan menekan

harga saham. Persamaan tingkat suku bunga dapat ditulis sebagai berikut:

IRATE = Tingkat suku bunga SBI

Dalam penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini nampak pada

tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Variabel Hasil
1. Wawan

Diskandar/
2007

Analisis Pengaruh
Faktor-Faktor
Fundamental
Terhadap Harga
Saham Pada
Perusahaan
Manufaktur Yang
Listing Di Bursa
Efek Jakarta.

Variabel
independennya
adalah NPM,
ROE, ROA, EPS,
PER, dan PBV.
Variabel
dependennya
adalah Harga
Saham.

NPM, ROA, ROE,
EPS dan PER tidak
memiliki pengaruh
yang signifikan.
Sedang PBV
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap harga
saham pada
perusahaan
manufaktur yang
listing di Bursa
Efek Jakarta.

2. Raja Agus
Neli/ 2008

Analisis Pengaruh
Current Ratio,
Cash Ratio, Debt
To Equity Ratio,
Dan Return On
Equity Terhadap
Harga Saham
Pada Perusahaan
Yang Terdaftar
Di Bursa Efek
Jakarta.

Variabel
independennya
adalah Current
Ratio, Cash
Ratio, DER, dan
ROE. Variabel
dependennya
adalah harga
saham.

Secara bersama
Current Ratio,
Cash Ratio, DER,
dan ROE tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham.
Berdasar kan uji
persial Current
Ratio, Cash Ratio,
dan DER tidak
berpengaruh
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signifikan,
sedangkan ROE
memiliki pengaruh
signifikan terhadap
Harga Saham.

3. Lia
Rosalina/
2011

Pengaruh Rasio
Profitabilitas
Terhadap Harga
Saham Pada
Sektor Industri
Barang Konsumsi
Yang Terdaftar
Di BEI.

Varibel
independennya
NPM, ROI, ROE,
EPS, dan DPS.
Variabel
dependennya
Harga Saham.

Rasio Profitabilitas
yang terdiri dari
NPM, ROI, ROE,
EPS dan DPS
secara bersama-
sama memiliki
pengaruh yang
signifikan terhadap
harga saham.

4. Heny
Mehrani/
2012

Pengaruh return
on investment
(ROI), Earning
Per Share (EPS),
Dan Price
Earning Ratio
(PER) terhadap
harga saham pada
PT. Indofood
Sukses Makmur
Tbk.

Variabel
independennya
ROI, EPS, dan
PER. Variabel
dependennya
harga saham.

Secara persial ROI
menunjukkan tidak
adanya pengaruh
yang signifikan,
sedangkan EPS dan
PER berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham.
Variabel ROI, EPS
dan PER secara
simultan
menunjukkan
adanya pengaruh
terhadap harga
saham PT.
Indofood Sukses
Makmur Tbk.

5. Rescyana
Putri
Hutami/
2012

Pengaruh
Dividend Per
Share, Return On
Equity dan Net
Profit Margin
terhadap harga
saham perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di
Indonesia Periode
2006-2010.

Variabel
independennya
DPS, ROE, dan
NPM. Variabel
dependennya
Harga Saham.

Dari hasil
penelitian DPS,
ROE, dan NPM
menunjukkan
pengaruh yang
positif secara
bersama-sama
terhadap harga
saham.

6. Rio
Malintan/
2012

Pengaruh Current
Ratio, Debt To
Equity Ratio,
Price Earning

Variabel
independennya
CR, DER, PER,
dan ROA.

Secara simultan
variabel
independen tidak
memberikan
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Ratio, Dan Return
On Asset
Terhadap Return
saham
perusahaann
pertambangan
yang tercatat
Bursa Efek
Indonesia tahun
2005-2010.

Variabel
dependennya
Return saham.

pengaruh terhadap
return saham.
Variabel
independen yang
terdiri dari CR dan
DER menunjukkan
tidak berpengaruh
terhadap return
saham, sedangkan
PER dan ROA
mempunyai
pengaruh yang
signifikan terhadap
return saham
perusahaan
pertambangan yang
terdaftar di bursa
efek Indonesia
tahun 2005-2010.

7. Sugeng
Raharjo/
2010

Pengaruh Inflasi,
Nilai Kurs
Rupiah, Dan
Tingkat Suku
Bunga Terhadap
Harga Saham Di
Bursa Efek
Indonesia.

Variabel
independennya
adalah inflasi,
nilai kurs rupiah,
dan tingkat suku
bunga. Sedangkan
variabel
dependennya
adalah harga
saham.

Secara bersama-
sama inflasi, nilai
kurs rupiah, dan
tingkat suku
bungaberpengaruh
positif terhadap
harga saham di
BEI. Sedangkan uji
parsial
menunjukkan
bahwa inflasi dan
tingkat suku bunga
tidak memiliki
pengaruh terhadap
harga saham. nilai
kurs rupiah
berpengaruh
signifikan terhadap
harga saham di
BEI.

8. Yogi
Permana/
2009

Pengaruh
Fundamental
Keuangan,
Tingkat Bunga
Dan Tingkat
Inflasi Terhadap
Pergerakan Harga

Variabel
independen dalam
penelitian ini
adalah
fundamental, suku
bunga, inflasi.
Sedangkan variabel
dependennya

Hasil penelitian
membuktikan
bahwa
Fundamental, suku
bunga, inflasi
mempunyai
pengaruh secara
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Saham (Studi
Kasus Perusahaan
Semen Yang
Terdaftar Di
BEI).

adalah pergerakan
harga saham.

signifikan terhadap
perubahan harga
saham perusahaan
semen sedangkan
Secara parsial
hanya variabel
PBV mempunyai
pengaruh secara
signifikan.

2.6. Pandangan Islam terhadap 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:
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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.

Dalam QS Al A’raaf ayat 85 Allah SWT juga berfirman yang bunyinya

sebagai berikut:


















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".(QS. Al-Araf : 85)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melaknat

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

2.7. Hipotesis Dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Return On Equity Berpengaruh Terhadap Harga Saham

Return On Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa

maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di

dalam perusahaan. Semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh

semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.

Menurut Rescyana (2012) kenaikan Return on Equity biasanya diikuti oleh

kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROE berarti semakin

baik kinerja perusahaan dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan

keuntungan bagi pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut

dapat menggunakan modal dari pemegang saham secara efektif dan efisien untuk

memperoleh laba.

Dengan adanya peningkatan laba bersih maka nilai ROE akan meningkat

pula sehingga para investor tertarik untuk membeli saham tersebut yang akhirnya

harga saham perusahaan tersebut mengalami kenaikan. Penelitian yang dilakukan

oleh Rescyana (2012) dan Lia (2011) menemukan bahwa ROE berpengaruh
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signifikan terhadap harga saham. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

H1: Return on equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun

2009-2012.

1.7.2 Debt to Equity Ratio Berpengaruh Terhadap Harga Saham

Menurut Ali (2007) DER merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar

kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka panjang. Nilai DER ditujukkan

dengan total debts yang dibagi dengan nilai total sareholders equity. Semakin

tinggi DER menunjukkan semakin besar total utang terhadap total ekuitas, hal ini

juga akan menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak

luar (kreditur) sehingga tingkat resiko perusahaan semakin besar. Debt to equity

ratio (DER) merupakan rasio yang menjadi salah satu variabel independen dalam

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Roskarina (2010) DER berpengaruh

terhadap harga saham.

H2: Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun

2009-2012.

1.7.3 Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Harga Saham

Menurut Heny (2012) Earning Per Share atau pendapatan perlembar

saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun menurut Van
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Horne dan Wachowich mendefinisikan earning per share sebagai “earning after

taxes (EAT) devided by the number of common share outstanding”.

Rasio ini menunjukkan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan

untuk setiap lembar saham selama satu periode tertentu yang akan dibagikan

kepada semua pemegang saham. EPS yang tinggi menandakan bahwa perusahaan

dapat memberikan tingkat kemakmuran kepada para pemegang saham, sebaliknya

EPS yang lebih rendah memberikan tingkat kemakmuran yang rendah

menandakan bahwa perusahaan gagal dalam memberikan tingkat kemakmuran

kepada para pemegang saham.

Secara teori semakin tinggi EPS, harga saham cenderung naik (Lia, 2011

dan Heny, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

H3: Earning per share berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun

2009-2012.

1.7.4 Net Profit Margin Berpengaruh Terhadap Harga Saham

Net Profit Margin merupakan rasio antara laba bersih (net profit)

penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh expenses termasuk pajak

dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik

operasi suatu perusahaan. NPM mengukur tingkat laba dari penjualan serta

penghasilan lain, sehingga merupakan ukuran dasar dari keberhasilan operasi

perusahaan.
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Hasil penelitian Rescyana Putri (2012) dan Lia (2007) menunjukkan

bahwa Net Profit Margin berpengaruh terhadap harga saham. Oleh karena itu,

hipotesis penelitian berikut dikemukakan:

H4: Net profit margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun

2009-2012.

1.7.5 Tingkat Inflasi Berpengaruh terhadap Harga Saham

Menurut Sugeng (2010) Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau

inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Makin tinggi

kenaikan harga makin turun nilai uang. Defenisi diatas memberikan makna

bahwa, kenaikan harga barang tertentu atau kenaikan harga karena panen yang

gagal misalnya, tidak termasuk inflasi.

Ukuran inflasi yang paling banyak adalah digunakan adalah: Consumer

price indeks” atau “ cost of living indeks”. Indeks ini berdasarkan pada harga dari

satu paket barang yang dipilih dan mewakili pola pengeluaran konsumen.

Menurut Yogi (2009) dan Achmad (2009) tingkat inflasi menunjukkan hasil yang

signifikan terhadap harga saham.

H5: Tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun

2009-2012.

1.7.6 Tingkat Suku Bunga Berpengaruh terhadap Harga Saham

Menurut Cahyono (2000:117) dalam Sugeng (2010) terdapat 2 penjelasan

mengapa kenaikan suku bunga dapat mendorong harga saham ke bawah. Pertama,
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kenaikan suku bunga mengubah peta hasil investasi. Kedua, kenaikan suku bunga

akan memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi dengan dua cara. Kenaikan suku

bunga akan meningkatkan beban bunga emiten, sehingga labanya bisa terpangkas.

Selain itu, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat dan

harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen mungkin akan menunda

pernbeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan perusahaan

menurun. Penurunan penjualan perusahaan dan laba akan menekan harga saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti dan Yogi (2009) menyatakan bahwa tingkat

suku bunga berpengaruh terhadapa harga saham. Hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

H6: Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap harga saham

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun

2009-2012.
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2.8. Desain Penelitian

Bedasarkan urain diatas yang menjadi desain penelitian dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1. Desain Penelitian

ROO

ROE (X1)

DER (X2)

EPS (X3)

NPM (X4)

Tingkat Inflasi
(X5)

Tingkat Suku
Bunga (X6)

Harga Saham (Y)


