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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Defnisi Harga Saham

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2006:39), “saham merupakan kertas yang

menunjukkan hak pemilik kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek

atau kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi

untuk melaksanakan hak tersebut”. Menurut Tandelilin (2010:31), “saham adalah

sekuritas yang diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas Indonesia”.

Menurut Riyanto (2010:240): “Saham adalah tanda bukti pengembalian

bagian atau peserta dalam suatu PT (Perseroan Terbatas) bagi perusahaan yang

bersangkutan yang diterima dari hasil penjualan sahamnya “akan tetap tertanam”

di dalam perusahaan tersebut  selama  hidupnya,  meskipun  bagi  pemegang

saham  sendiri  itu bukanlah  merupakan  penanaman  yang  permanen,  karena

setiap  waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya”. Selembar saham

mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh

emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya

harga nominal memberikan arti penting saham karena deviden minimal

biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

b) Harga Perdana

Harga ini merupakan harga saat saham itu dicatat di bursa efek.

Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin
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emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui

berapa harga saham itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk

menentukan harga perdana.

c) Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi

kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang

satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut

dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dan

penjamin emisi harga, ini disebut sebagai harga di pasar sekunder dan

harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya,

karena transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga

investor dengan perusahaan penerbit.

Tabel 2.1

Perbedaan Pasar Primer Dengan Pasar Sekunder

Pasar Primer Pasar Sekunder

Harga saham tetap Harga saham berfluktuasi
sesuai kekuatan penawaran dan
permintaan

Tidak dikenakan komisi Dibebankan komisi

Hanya untuk pembelian
saham

Berlaku untuk pembelian
maupun penjualan saham

Pemesanan dilakukan
melalui agen penjualan

Pemesanan dilakukan melalui
anggota bursa.

Jangka waktu terbatas Jangka waktu tidak terbatas

Sumber : Data Olahan 2014
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1. Jenis-Jenis Saham

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2006:7) jenis-jenis saham

diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Jenis saham dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim

dibedakan menjadi:

a) Saham biasa: Saham yang menampatkan pemiliknya paling

junior terhadap pembagian dividen, hak atas kekayaan

perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

b) Saham preferen: Saham yang memiliki karakteristik gabungan

antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan

pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak

mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Saham

preferen dipandang sebagai surat berharga dengan pendapatan

tetap.

b. Jenis saham dilihat dari segi cara peralihannya dibedakan menjadi:

a) Saham atas unjuk (bearer stock): pada saham tersebut tidak tertulis

nama pemiliknya agar mudah dipindah tangankan dari satu investor

ke investor lainnya. Secara hukum siapa yang memegang saham

tersebut, maka dialah pemegang saham.

b) Saham atas nama (registered stock): merupakan saham yang ditulis

dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya

harus melalui prosedur tertentu.
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c. Jenis saham dilihat dari segi kinerja perdagangan dibedakan menjadi:

a) Saham unggulan (blue-chip stock ): saham biasa dari suatu

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri

sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam

membayar dividen.

b) Saham pendapatan (income stock): saham dari suatu emiten yang

memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata - rata

dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini

biasanya mempu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan

secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka

menekan laba dan tidak mementingkan potensi pertumbuhan harga

saham.

c) Saham pertumbuhan (growth stock): saham - saham dari emiten

yang memilki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader

di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu

terdapat juga growth stocks yaitu saham dari emiten yang tidak

sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock.

Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di

kalangan emiten.

d) Saham spekulatif (speculative stock): saham suatu perusahaan yang

tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke

tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang

tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
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e) Saham siklikal (Cyclical stock): saham yang tidak terpengaruh oleh

kondisi ekonomi makri maupun situasi bisnis secara umum. Pada

saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana

emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat

dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang

tinggi pada masa resesi.

2. Penilaian Harga Saham

Menurut Sunariyah (2006:168-179) ada beberapa pendekatan yang

dapat digunakan untuk menilai harga suatu saham tetapi dua pendekatan

berikut yang paling banyak digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan

pendekatan portofolio modern.

a. Pendekatan tradisional, untuk menganalisis surat berharga saham

dengan pendekatan tradisional digunakan dua analisis yaitu:

a) Analisis teknikal, merupakan suatu teknik analisis yang

menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk

berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham

tertentu maupun pasar secara keseluruhan. Pendekatan analisis ini

menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti : harga saham,

volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu,

serta faktor–faktor lain yang bersifat teknis. Oleh sebab itu,

pendekatan ini juga disebut pendekatan analisis pasar (market

analisys) atau analisis internal (internal analisys). Asumsi yang

mendasari analisis teknikal adalah:
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i. Terdapat ketergantungan sistematik di dalam keuntungan

yang dapat dieksploitasi ke return abnormal.

ii. Pada pasar tidak efisien, tidak semua informasi harga masa

lalu diamati ketika memprediksi distribusi keuntungan

sekuritas.

iii. Nilai suatu saham merupakan fungsi permintaan dan

penawaran. Beberapa kesimpulan menyangkut pendekatan

analisis teknikal adalah sebagai berikut:

a. Analisis teknikal didasarkan pada data pasar yang

dipublikasikan.

b. Fokus analisis teknikal adalah ketepatan waktu,

penekanannya hanya pada perubahan harga.

c. Teknik analisis berfokus pada factor -faktor internal

melalui analisis pergerakan di dalam pasar atau

suatu saham.

d. Para analisis teknikal cenderung lebih berkonsentrasi

pada pasar jangka pendek, karena teknik-teknik

analisis teknikal dirancang untuk mendeteksi

pergerakan harga dalam jangka waktu yang relatif

lebih pendek.

b) Analisis fundamental, pendekatan ini didasarkan pada suatu

anggapan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik. Nilai

intrinsik inilah yang diestimasi oleh para investor atau analisis.
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Nilai intrinsik merupakan suatu fungsi dari variabel-variabel

perusahaan yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu return

(keuntungan) yang diharapkan dan suatu resiko yang melekat pada

saham tersebut. Hasil estimasi nilai intrinsik kemudian

dibandingkan dengan harga pasar yang sekarang (current market

price). Harga pasar saham merupakan refleksi dari rata-rata nilai

intrinsiknya.

c) Pendekatan portofolio modern menekankan pada aspek psikologi

bursa dengan asumsi hipotesis mengenai bursa, yaitu hipotesis

pasar efisien. Pasar efisien diartikan bahwa harga-harga saham

yang terefleksikan secara menyeluruh pada seluruh informasi yang

ada di bursa.

3. Faktor yang mempengaruhi Harga Saham

Faktor-faktor yang memperngaruhi harga saham adalah proyeksi laba

per lembar saham saat diperoleh laba, tingkat resiko dari proyeksi laba,

proporsi hutang perusahaan pada equitas, serta kebijakan pembagian

deviden. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan harga

saham adalah kendala eksternal adalah seperti kegiatan perekonomian pada

umunnya, pajak dan keadaan bursa saham.

2.2 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan
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juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam

melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini dilihat dari

laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Rasio

profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan

dalam mendapatka laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan

sebagainya (Syafri, 2008:304).

A. ROA ( Return On Assets )

Return on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan

pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Definisi Return On Asset

(ROA) yaitu “Return On Asset (ROA) yaitu rasio antara Net Income After Tax

terhadap aset secara keseluruhan menunjukan ukuran produktivitas aktiva

dalam memberikan pengembalian pada penanaman modal”.

Menurut Henry Simamora (2006:529) mendefinisakan Return on Asset

yaitu “Rasio imbalan aktiva (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan

profitabilitas perusahaan”.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Return

on Asset merupakan rasio imbalan aktiva dipakai untuk mengevaluasi apakah

manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (reasobable return) dari

asset yang dikuasainya. Dalam perhitungan rasio ini, hasil biasanya

didefinisakan sebagai sebagai laba bersih (Operating income).

Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva

yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba
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bagi perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif

menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan

mendapatkan kerugian.

Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan

tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total

aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan

akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.Baik profit

margin maupun total asset turnover tidak dapat memberikan pengukuran yang

memadai atas efektivitas keseluruhan perusahaan.

Profit margin tidak memperhitungkan penggunaan aktiva, sementara total

asset turnover tidak memperhitungkan profitabilitas dalam penjualan. Rasio

return on asset atau return on investment mengatasi kedua kelemahan tersebut.

Peningkatan kemampuan perusahaan dapat terjadi jika ada peningkatan profit

margin atau peningkatan total asset turn over atau keduanya. Rumus untuk

menghitung untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari

penggunaan aktiva :

Return On Assets = Laba bersih Perusahaan X 100%

Total Aktiva

B. ROE ( Return On Equity )

Return on equity (ROE) adalah suatu rasio yang digunakan untuk

mengukur besarnya tingkat pendapat (income) yang tersedia bagi para

pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham

preferen atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara
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umum, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tingginya pula

tingkat penghasilan yang diperoleh para pemegang saham pemilik

perusahaan.

Menurut Martono dan Harjito ( 2005 : 60 ) Return on Equity (ROE)

atau sering disebut Rentabilitas Modal Sendiri dimaksudkan untuk

mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal

sendiri. Menurut Darsono dan Ashari ( 2004 : 57 ) sebagai berikut : “Laba

bersih dibagi rata-rata ekuitas. Rata-rata ekuitas diperoleh dari ekuitas awal

periode ditambah akhir periode dibagi dua.

Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang

diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik”. Rumus

untuk menghitung mengukur seberapa banyak keuntungan yg menjadi hak

pemilik modal sendiri :

Return on Equity =Laba bersih Perusahaan X 100 %

Total Modal Sendiri

2.3 Rasio Pasar

Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga

saham dengan laba dan nilai buku persaham. Rasio ini memberikan petunjuk

mengenai apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja perusahaan di masa lalu

serta prospek di masa mendatang (Moeljadi, 2006:75). Rasio ini memberikan

informasi seberapa besar masyarakat (investor) atau para pemegang saham

menghargai perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan
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dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai buku saham (Sutrisno,

2006:256).

Menurut Hanafi (2007:43), Rasio pasar mengukur harga pasar saham

perusahaan, relative terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih

banyak berdasar pada sudut pandang investor ataupun calon investor,

meskipun pihak manajemen, juga berkepentingan rasio ini. Rasio modal saham

atau rasio pasar terdiri dari :

A. EPS (Earning Per Share)

Menurut Alwi (2005:77), Earning Per Share (EPS) biasanya menjadi

perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham

dan manajmen. EPS menunjukan jumlah uang yang dihasilkan (return) dari

setiap lembar saham. Dari laporan keuangan, dapat dihitung laba perlembar

saham yang akan di bagikan perusahaan.

Pengertian laba perlembar saham menurut Darmadji dan Fakhrudin

(2006:195) adalah sebagai berikut: “Laba perlembar saham merupakan

rasio yang menunjukan bagian laba untuk setiap saham”. Selain itu laporan

keuangan biasanya menyajikan harga pasar saham perusahaan, dimana

harganya dipengaruhi oleh factor -faktor permintaan dan penawaran di

pasar modal.

Definisi harga pasar saham menurut Sawidji Widoatmodjo (2005:56)

adalah sebagai berikut: “Harga pasar saham adalah harga jual dari investor

yang satu kepada investor yang lain setelah saham tersebut dicatatkan di

bursa, baik bursa utama maupun OTC (Over The Counter Market)”.



22

Kondisi ataupun prospek perusahaan merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi harga saham yang dicerminkan oleh EPS yang dimiliki

perusahaan tersebut.

Sawidji Widoatmodjo (2005:102) mengatakan bahwa: “Semakin tinggi

laba perlembar saham (EPS), maka semakin mahal harga suatu saham dan

sebaliknya”. Earning Per Share suatu perusahaan tidak memenuhi harapan

pemegang sahamnya, maka keadaan ini akan berdampak pada harga pasar

saham yang rendah”.

Darmadji dan Fakhruddin (2006:195-196) mengatakan bahwa:

“Semakin tinggi nilai laba perlembar saham (EPS) tentu saja menyebabkan

semakin besar laba sehingga mengakibatkan harga pasar saham naik

karena permintaan dan penawaran meningkat”.

Dari teori diatas dapat diketahui bahwa hubungan antara laba

perlembar saham dengan harga pasar saham sangat erat. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa laba perlembar saham dapat mempengaruhi

harga pasar saham. Rumus yang digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik :

Erning Per share = Laba Bersih – Deviden saham istimewa X 100%

Rata-Rata tertimbang jumlah lembar saham

2.4 Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE)

Perusahaan yang besar (sahamnya tersebar luas) maka setiap perluasan

modal saham hanya akan mempunyai pengaruh kecil terhadap kemungkinan

hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak dominan terhadap
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perusahaan yang bersangkutan sehingga akan lebih berani untuk mengeluarkan

saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan

dibandingkan dengan perusahaan kecil (Riyanto, 2001). Untuk ukuran besaran

perusahaan, digunakan logaritma total aktiva.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log

size nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya

terbagi dalam tiga kategori yaitu: perusahaan besar (large firm), perusahaan

menengah (medium firm), perusahaan kecil (smallfirm).

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total asset perusahaan

(Machfoedz, 1994). Payatma (1999) menyatakan bahwa ukuran perusahaan

mempunyai pengaruh penting terhadap harga saham dalam perusahaan, karena

ukuran perusahaan menunjukan besar kecilnya suatu perusahaan dan ukuran

aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai total aktiva yang

besar menunjukan perusahaan tersebut telah mencapai kemapanan.

Investor akan menganggap berinvestasi pada perusahaan yang besar

memiliki resiko yang kecil, sehingga banyak investor yang ingin memiliki

saham perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan merupakan salah satu alat

untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Karyawan, aktiva, penjualan,

market value, dan value added adalah beberapa ukuran umum untuk

menentukan besar kecilnya suatu perusahaan (Rizal, 2002).

Saidi (2003) menyatakan bahwa perusahaan kecil sangat rentan terhadap

perubahan kondisi ekonomi dan cenderung kurang menguntungkan. Elton dan
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Grubber dalam Saidi (2003) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran

yang lebih besar akan mudah mengakses ke pasar modal dibandingkan dengan

perusahaan dengan ukuran kecil. Di samping itu, saham perusahaan kecil

tingkat frekuensi perdagangannya tidak secepat dan semudah saham

perusahaan besar.

Perusahaan besar lebih banyak menawarkan fee audit tinggi daripada yang

ditawarkan oleh perusahaan kecil. Dalam kaitannya mengenai kehilangan fee

audit yang signifikan tersebut, menyebabkan auditor mungkin menjadi ragu

untuk mengeluarkan opini audit pada perusahaan besar. Secara sitematis dapat

diformulasikan sebagai berikut:

Size = Ln ( Total Aktiva)

2.5 Pandangan Islam Tentang Jual Beli Saham

Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam bursa efek sebelum membahas

hukum bursa menurut Islam. Ada tiga aspek yaitu instrumen yang diperdagangkan,

mekanisme transaksi dan pelaku pasar.

1. Instrumen yang diperdagangkan adalah efek dan obligasi. Dalam bahasa

Inggris, efek disebut security, yaitu surat berharga yang bernilai serta dapat

diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas

sebagaimana obligasi dan saham. Efek terdiri dari surat pengakuan hutang,

surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak

investasi kolektif (seperti reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan

setiap derivatif dari efek). Sedangkan perusahaan ataupun lembaga yang

mengeluarkan efek disebut Penerbit Efek. Kualifikasi dari suatu efek
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berbeda-beda tergantung dengan aturan di tiap Negara. Efek dapat berupa

sertifikat atau berupa pencatatan elektronik yang bersifat:

a) Sertifikat atas unjuk, dimana pemilik yang berhak atas efek tersebut

adalah pemegang efek.

b) Sertifikat atas nama, pemilik efek adalah pihak yang namanya

tercantum pada daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro

pencatatan efek.

Semua bentuk efek dan obligasi yang diperjual belikan dalam pasar

modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu riba dan sekuritas yang tidak

ditopang dengan uang kertas atau fiat money dengan standar dan perak.

Dengan begitu, nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan

mengalami fluktuasi.

Dari aspek ini, efek dan obligasi hukumnya jelas haram dikarenakan

faktor riba dan sekuritas yang haram. Dalil pengharaman efek adalah dalil

pengharaman riba, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Quran:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang

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

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu

penghuni neraka, mereka kekal didalamnya” (Q. S. al-Baqarah:275).
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2. Mekanisme transaksi yang digunakan di bursa dan pasar modal adalah jual-

beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima

komoditi yang bersangkutan. Bahkan bisa diperjual belikan berkali-kali,

tanpa harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemilik yang asli.

Sepanjang wacana ini sistem yang digunakan adalah sistem yang batil dan

menimbulkan masalah, dimana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa

proses serah terima. Dalam masalah ini bahkan tanpa adanya komiditi

yang bersangkutan. Bisa disimpulkan munculnya spekulasi dan goncangan

pasar disebabkan jalur transaksi ini. Dalam kacamata Islam mekanisme

seperti ini jelas melanggar ketentuan syariah, bertolak dari ketiadaan

serah-terima, dan kepemilikan barang sebelum transaksi jual beli.

3. Pelaku pasar dalam dunia pasar modal bisa dipilah menjadi dua yaitu asing

dan domestik. Hukum pelaku pasar domestik sama dengan pelaku pasar

domestik di pasar lain, selain pasar modal. Meski khusus untuk pasar

modal, statusnya berbeda, karena dua aspek di atas. Adapun untuk pelaku

pasar asing, maka hukumnya bisa dikembalikan pada status

kewarganegaraan masing-masing. Hukum masuknya mereka di pasar

domestik kembali kepada status negara mereka. Jika negara mereka adalah

negara Kafir Harbi, seperti Amerika, Inggris dan Israel, maka wajib

dilarang masuk, dengan arti hukumnya haram.

Dengan demikian karena saham merupakan bagian dari modal perusahaan,

sehingga pemiliknya ikut memiliki sebagian dari aset perusahaan.

Hal ini disebabkan orang-orang (pelaksana perusahaan) yang mengutangkan
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atau menerima piutang dengan ketentuan membayar bunga, sebenarnya adalah

perwakilan dari pemilik saham, dan hukum mewakilkan seseorang untuk

melakukan pekerjaan yang diharamkan adalah tidak boleh. Walaupun berbagai

harta ini halal untuk Anda perjual-belikan, tetapi tidak berarti Anda dapat

melakukannya sesuka Anda. Beberapa batasan dan ketentuan harus Anda

indahkan, agar peniagaan Anda selaras dengan syariat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan beberapa

faktor fundamental yang dihubungkan dengan prediksi return saham. Hasil dari

beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam

penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Leon F (2011) yang meneliti di Bursa Efek

Indonesia periode 2007 hingga 2009 pada industri barang konsumsi

dimana variabel ROA, NPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan

terhadap return saham. Sedangkan variabel EPS, DER dan PBV

berpengaruh signifikan terhadap return saham.

2. Nicky  Nathaniel  (2008)  melakukan  penelitian  pada  saham-saham Real

Estate and Property yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2004

sampai 2006 dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu  DER, EPS,

NPM dan PBV. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel

PBV yang berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan DER,

EPS, NPM berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Hasil yang

signifikan ini menunjukkan bahwa DER, EPS, dan NPM tidak dapat
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dijadikan sebagai acuan dalam menentukan strategi investasi para investor

dalam menanamkan sahamnya di pasar modal.

3. Penelitian yang dilakukan Ina Rinati ( 2008 ) yang meneliti pengaruh Net

Profit Margin ( NPM ), Return On Assets ( ROA ) dan Return On Equity (

ROE ) terhadap harga saham pada perusahaan yang tercantum dalam

Indeks 45. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa NPM tidak

berpengaruh terhadap harga saham, pada variabel ROA diperoleh hasil

bahwa variabel ini mempunyai pengaruh terhadap harga saham, dan pada

variabel ROE diperoleh hasil bahwa variabel ini tidak berpengaruh

terhadap harga saham.

4. Penelitian yang dilakukan Sofilda dan Subaedi (2006) melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Karakeristik

Kepemilikan terhadap harga saham LQ-45 pada BEI” dengan

menggunakan variabel ukuran perusahaan dan karakteristik kepemilikan.

Penelitian tersebutmenunjukan bahwa ukuran perusahaan dan karakteristik

kepemilikan secara bersama-sama sangat mempengaruhi besar kecilnya

pergerakan saham LQ-45. Secara parsial ukuran perusahaan tidak

mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham LQ-45 sementara

karakteristik kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap harga

saham LQ-45.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Wulan Dini, Iin Indarti (2011) yang

meneliti di Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2010 pada perusahaan

yang masuk dalam indeks LQ45 dimana variabel penelitian yaitu Variabel
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NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Variabel

ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Dan

Variabel ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Cerlienia Juwita 2013 yang berjudul

“Pengaruh Variabel ROA, ROE, DER, EPS dan PER terhadap Return

Saham Perusahaan Non Bank LQ45 Periode 2010-2012” yang menjelaskan

bahwa Variabel ROA, ROE, DER, EPS, dan PER secara bersama-sama

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Variabel

ROA, ROE, EPS, dan PER secara parsial memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap return saham pada perusahaan non bank LQ45.

Variabel DER secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap return saham pada perusahaan non bank LQ45.

7. Penilitian yang dilakukan oleh Tamara Oca Viandita, Suhadak dan

Achmad Husain (2012) yang berjudul “Pengaruh Debt Ratio (Dr), Price To

Earning Ratio (Per), Earning Per Share (Eps), Dan Size Terhadap Harga

Saham” yang menjelaskan bahwa secara parsial DR, PER, EPS dan Size

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan industry terdapat

di BEI.
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Tabel 2.6

Penelitian- Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel Metode
Analisi
s

Hasil

1 Leon F, (2011) CR
ROA
EPS
DER
NPM
PBV
PER

Regresi
Berganda

ROA,NPM secara parsial
tidak berpengaruh
signifikan terhadap return
saham. Sedangkan variabel
EPS, DER dan PBV
berpengaruh signifikan
terhadap return saham.

2 Nicky
Nathaniel,(2008)

DER
EPS
NPM
PBV

Regresi
Linier
Berganda

Hanya variabel PBV yang
berpengaruh signifikan
terhadap return saham,
sedangkan DER, EPS,
NPM berpengaruh tidak
signifikan  terhadap return
saham.

3 Ina Rinati, (2008) NPM
ROA
ROE

Regresi
Linier
Berganda

Pada penelitian ini
diperoleh hasil bahwa
NPM, ROE tidak
berpengaruh terhadap
hargasaham. Pada variabel
ROA diperoleh hasil bahwa
variabel ini mempunyai
pengaruh terhadap harga
saham.

4 Sofilda dan
Subaedi (2006)

Ukuran
Perusahaan

dan
Karakeristik
Kepemilikan

Regresi
Linier
Berganda

Ukuran perusahaan tidak
mempunyai pengaruh
signifikan terhadap harga
saham LQ-45 sementara
karakteristik kepemilikan
berpengaruh positif
signifikan terhadap harga
saham LQ-45.



31

5 Astri Wulan Dini,
Iin Indarti (2011)

NPM
ROA
ROE

Regresi
Linier
Berganda

Variabel NPM tidak
berpengaruh signifikan
terhadap harga saham
perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-
2010. Variabel ROA tidak
berpengaruh signifikan
terhadap harga saham
perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-
2010. Dan Variabel ROE
berpengaruh signifikan
terhadap harga saham
perusahaan LQ45 yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2008-
2010.

6 Cerlienia Juwita
2013

(Jurnal)

ROA
ROE
DER
EPS
PER

Regrensi
Linier
Berganda

Variabel ROA, ROE, DER,
EPS, dan PER secara
bersama-sama mempunyai
pengaruh yang signifikan
terhadap return saham.
Variabel ROA, ROE, EPS,
dan PER secara parsial
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return
saham pada perusahaan
non bank LQ45. Variabel
DER secara parsial tidak
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return
saham pada perusahaan
non bank LQ45.
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Sumber : Data Olahan 2014

2.7 Pengembangan Hipotesis

1) Hubungan Return On Asset (ROA) terhadap Harga Saham

Meningkatkan Return On Asset berarti disisi lain juga meningkatkan

pendapatan bersih perusahaan yang berarti nilai penjualan juga akan

meningkat. Perusahaan yang nilai penjualannya meningkat, akan mendorong

terjadinya peningkatan laba yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan

dalam kondisi baik. Kondisi seperti ini akan mudah untuk menarik investor,

karena para investor lebih suka berinvestasi pada perusahaan yang memiliki

profitabilitas tinggi. Kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba

bersih dari aktiva yang digunakan akan berdampak pada para pemegang saham

perusahaan.

ROA yang semakin meningkat menunjukkan kinerja perusahaan yang

semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh keuntungan dari

dividen yang diterima. Dengan semakin meningkatnya dividen yang diterima

7 Tamara Oca
Viandita, Suhadak
dan Achmad
Husaini
2012
(Jurnal)

DR
PER
EPS
SIZE

Regresi
Linier
Berganda

variabel Debt Ratio
memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap variabel
Harga Saham, variabel
Price Earning Ratio
memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel
Harga Saham, variabel
Earning Per Share
memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel
Harga Saham dan variabel
Ukuran Perusahaan
memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel
Harga Saham.
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oleh para pemegang saham  akan  menjadi daya  tarik  tersendiri  untuk tetap

menanamkan sahamnya. Penelitian yang dilakukan Ina Rinati (2008) dan

Cerlienia Juwita (2013) menyebutkan bahwa Return On Asset berpengaruh

signifikan terhadap harga saham.

H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Harga

Saham.

2) Hubungan Return On Equity (ROE) terhadap Harga saham

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196) dalam Rinati (2008:7), ROE

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang

diperoleh dari pengelola modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan.

Angka ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi pemegang saham

bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. ROE menunjukan

rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut sebagai rentabilitas usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Astri Wulan Dini, Iiin Indrati (2011)

menyebutkan bahwa Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap harga

saham.

H2 : Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Harga

Saham.

3) Hubungan Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba

untuk setiap saham. Salah satu penyebab mengapa earnings per share EPS

menarik investor adalah karena adanya anggapan bahwa EPS mengandung

informasi yang penting untuk melakukan prediksi mengenai besarnya dividen
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dan harga saham. Nasir (2008) mengemukakan bahwa informasi tentang laba

perusahaan sangat diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap harga

saham.

Nilai EPS yang diharapkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan

investor terhadap investasi dalam perusahaan tersebut. Perilaku investor

terhadap harga saham  dipengaruhi  oleh  informasi  laba  yang  dalam  hal  ini

diwakili oleh EPS sebagai cerminan kinerja keuangan perusahaan selama

periode tertentu. Menurut Widiatmodjo (1996) dalam Nasir (2008)

mengatakan bahwa didalam perdagangan saham, EPS sangat berpengaruh pada

harga saham.

Jika EPS meningkat maka harga saham juga akan naik, demikian juga

sebaliknya. EPS merupakan salah satu bentuk rasio keuangan untuk menilai

kinerja perusahaan. Apabila EPS meningkat maka permintaan akan saham

tersebut juga meningkat maka harga saham akan naik, perubahan harga saham

atau fluktuasi harga saham ini akan mendatangkan capital gain /loss.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulakan bahwa peningkatan EPS

akan menyebabkan peningkatan dividen dan harga saham.

Peningkatan harga pasar saham menyebabkan timbulnya capital gain.

Dengan demkian perubahan EPS akan mempengaruhi return yang diperoleh

investor dalam bentuk capital gain/loss dan dividen.

H3 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap Harga

Saham.
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4) Hubungan Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) terhadap Harga saham

Salah satu tolok ukur yang menunjukan besar kecilnya perusahaan adalah

ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai total

aktiva yang besar menunjukan perusahaan tersebut telah mencapai kemapanan.

Investor akan menganggap berinvestasi pada perusahaan yang besar memiliki

resiko yang kecil, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham

perusahaan tersebut. Permintaan akan saham yang tinggi akan berpengaruh

terhadap perubahan harga saham (Payatma (1999). Penelitian yang dilakukan

oleh Tamara Oca Viandita, Suhadak dan Achmad Husaini (2012) bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

H4 : Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) berpengaruh signifikan terhadap

harga saham.

5) Hubungan Return On Asset, Return On Equity, Earning Per Share dan

Ukuran Perusahaan Terhadap harga saham.

Meningkatkan Return On Asset berarti disisi lain juga meningkatkan

pendapatan bersih perusahaan yang   berarti nilai penjualan juga akan

meningkat. Perusahaan yang nilai penjualannya meningkat, akan

mendorong terjadinya peningkatan laba yang menunjukkan kinerja keuangan

perusahaan dalam kondisi baik.

Dalam  Sawir  (2001:20), Return On Equity ini  menunjukkan sejauh

manakah perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif,
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pengukuran  tingkat  keuntungan  dari  investasi  yang  telah  dilakukan

pemilik  modal sendiri atau pemegang saham perusahaan.

Earning Per Share menunjukkan seberapa besar keuntungan yang

diberikan kepada investor dari setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila

harga saham mencerminkan kapitalisasi dari laba yang diharapkan di masa

yang akan datang, maka peningkatan laba akan meningkatkan harga saham.

Perusahaan yang mempunyai total aktiva yang besar menunjukan

perusahaan tersebut telah mencapai kemapanan. Investor akan menganggap

berinvestasi pada perusahaan yang besar memiliki resiko yang kecil, sehingga

banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut. Permintaan

akan saham yang tinggi akan berpengaruh terhadap perubahan harga saham.

Variabel Return On Asset (ROA), Return On Equity ( ROE), Earning Per

Share (EPS) dan ukuran perusahaan, akan mempengaruhi tingginya harga

saham yang ada diperusahaan LQ45 secara keseluruhan.

H5 : Return On Asset, Return On Equity, Earning Per Share, dan Ukuran

Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

2.8 Desain Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan

penelitian, dan landasan  teori yang telah dikemukakan diatas maka hubungan

antara variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka
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pemikiran teoritis. Kerangka pemikiran  teoritis dapat ditunjukkan oleh model

gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.8

Desain Pemikiran Teoritis

H1(+)

H2 (+)
Return On Equity (ROE)

H3 (+)

Earning Per Share (EPS)

H4 (+)
Ukuran

Perusahaan(FIRM SIZE)
H5 (+)

Sumber : Data Olahan 2014

2.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis yang dibuat, maka dalam penelitian ini dapat

dirumuskan hipotesis alternativeuntuk menguji pengaruh Return On Asset (ROA),

Return On Equity ( ROE), Earning Per Share (EPS) dan Ukuran Perusahaan

(FIRM SIZE) terhadap harga saham adalah sebagai berikut:

H1 : Return On Asset (ROA) diduga berpengaruh signifikan terhadap

Harga saham.

H2 : Return On Equity (ROE) diduga berpengaruh signifikan terhadap

Harga saham.

Return On Asset (ROA)

Harga Saham
LQ45
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H3 : Earning Per Share (EPS) diduga berpengaruh signifikan terhadap

Harga saham.

H4 : Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) diduga berpengaruh signifikan

terhadap Harga saham.

H5 : Return On Asset (ROA), Return On Equity ( ROE), Earning Per

Share (EPS) dan Ukuran Perusahaan (FIRM SIZE) secara

keseluruhan diduga berpengaruh signifikan terhadap harga saham.


