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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Laksmi (2013) melakukan penelitian pada perusahaan Properti dan 

Real Estate yang terdaftar di BEI selama tahun 2010-2012. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah bahwa secara parsial ROE dan PER berpengaruh 

positif terhadap harga saham. DER berpengaruh negatif terhadap harga saham, 

sedangkan NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan Properti 

dan Real Estate yang terdaftar di BEI. 

Darmita (2013) melakukan penelitian pada perusahaan Food dan 

Beverages yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2012. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah bahwa secara simultan ROA, ROE, NPM dan EPS 

berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial NPM berpengaruh positif 

terhadap harga saham, EPS berpengaruh negatif terhadap harga saham, 

sedangkan ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap herga saham perusahaan  

Food dan Beverages yang terdaftar di BEI. 

Wulandini (2011) melakukan penelitian pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2008-2010. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

adalah bahwa secara simultan NPM, ROA dan  ROE berpengaruh terhadap 

harga saham. Secara parsial ROE berpengaruh positif terhadap harga saham, 

sedangkan NPM dan ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di BEI. 
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B. Tinjauan Teori 

Beberapa teori sangat diperlukan untuk mendukung proses penelitian 

yang dilakukan, karena landasan teori dapat dijadikan sebagai pendukung dan 

acuan penelititan. Adapun beberapa landasan teori yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis Rasio Keuangan dan Rasio Profitabilitas 

Analisis rasio merupakan cara penting untuk menyatakan 

hubungan-hubungan yang bermakna diantara komponen-komponen dari 

laporan-laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan antara 

suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain dengan menggunakan alat analisis 

berupa rasio yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada 

penganalisa baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan 

(Simamora, 2002:357). 

Umumnya rasio dapat dikelompokkan dalam empat tipe dasar 

menurut (Riyanto, 2010:331) yaitu: 

a. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. 

b. Rasio Leverage, adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibelanjai dengan hutang. 

c. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang mengukur seberapa efektif 

perusahaan menggunakan sumber dananya. 

d. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang mengukur hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. 
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Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang 

dan sebagainya (Harahap, 2009:309). Rasio profitabilitas dibagi menjadi 

tiga menurut (Riyanto, 2010:335) yaitu: 

a. Tingkat Pengembalian Aset atau Return on Asset (ROA) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

total aset. Rasio ini mengukur berapa besar persentase laba bersih yang 

diperoleh dari total aset. Menurut (Harahap, 2009:305) ROA 

menunjukkan sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Semakin besar ROA menyebabkan harga saham semakin meningkat,  

karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang 

dimilikinya secara efektif untuk menghasilkan laba sehingga investor 

tertarik melakukan investasi. 

b. Tingkat Pengembalian Ekuitas atau Return on Equity (ROE) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

ekuitas. Rasio ini mengukur berapa persen diperoleh laba bersih bila 

diukur dari modal pemilik. Menurut (Harahap, 2009:305) tingkat ROE 

memiliki hubungan yang positif dengan harga saham, sehingga 

semakin besar rasionya berdampak pada meningkatnya harga saham, 

karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang 

akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk 
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membeli saham tersebut dan hal ini menyababkan harga pasar saham 

cenderung naik.  

c. Margin Keuntungan atau Net Profit Margin (NPM) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Rasio ini menunjukkan berapa besar presentase pendapatan 

bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Menurut (Harahap, 

2009:305) semakin besar NPM maka kinerja perusahaan akan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut dan berdampak pada 

peningkatan harga saham, karena perusahaan dianggap mampu untuk 

mendapatkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. 

2. Investasi dan Saham 

Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva 

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Saat ini banyak 

negara-negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk 

meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini 

dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong pula 

kegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

output yang dihasilkan, penghematan devisa atau bahkan penambahan 

devisa (Sunariyah, 2003:4). 

Salah satu jenis investasi adalah saham. Saham adalah tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 
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atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh 

seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2005:5). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga pasar saham lebih sering dipakai dalam berbagai penelitian 

pasar modal, karena harga pasar saham menjadi hal yang sangat 

diperhatikan dan merupakan tolak ukur bagi investor dalam menanamkan 

investasinya. Harga saham mencerminkan nilai suatu perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat 

memerhatikan harga pasar sahamnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham yang pertama, 

faktor non keuangan yaitu misalnya berupa pergerakan harga tren saham, 

yang biasanya digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan 

membeli ataupun menjual saham. Kedua, faktor keuangan berupa 

informasi-informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, misalnya 

profitabilitas. Informasi keuangan tersebut yang digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan dimana kinerja perusahaan akan dijadikan 

acuan dari nilai saham dimata investor. Faktor keuangan tersebut termasuk 

rasio-rasio yang merupakan ukuran terhadap kinerja perusahaan (Arifin, 

2001:116). 

4. Keterkaitan Rasio Profitabilitas dengan Harga Saham 
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Pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Salah satunya 

adalah tingkat keuntungan perusahaan. Apabila performa perusahaan setiap 

tahun mengalami keuntungan maka investor akan cenderung percaya dan 

tetap memutuskan untuk berinvestasi pasa perusahaan. 

Jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, 

harga saham akan meningkat. Dengan kata lain, profitabilitas akan 

mempengaruhi harga saham (Husnan, 2001:317). Sedangkan menurut 

(Sartono, 2001:114) pemegang saham dan calon investor akan melihat dari 

segi profitabilitas dan risiko, karena kestabilan harga saham sangat 

tergantung dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dan dividen di masa 

datang.  

5. Keuntungan Berinvestasi dalam Saham 

Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh pemodal dengan 

membeli atau memiliki saham (Fakhruddin dan Hadianto, 2001:7): 

a. Deviden 

Merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Umumnya deviden merupakan salah satu daya tarik bagi pemegang 

saham dengan orientasi jangka panjang. Deviden yang dibagikan 

perusahaan dapat berupa deviden tunai, artinya setiap pemegang saham 

diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk 

setiap pemegan sham. Selain deviden tunai perusahaan juga dapat 
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membagikan deviden berupa deviden saham, artinya setiap pemegang 

saham akan diberikan deviden sejumlah saham sehingga jumlah saham 

yang dimiliki oleh pemegang saham akan bertambah.  

b. Capital Gain 

Merupakan keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga 

jual, terjadi apabila hara jual lebih tinggi dari harga belinya. Umunya 

pemodal dengan orentasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui 

capital gain. 

6. Analisa Saham dan Pedoman Penilaian Harga Saham 

Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik (intrinsic 

value) suatu saham dan kemudian membandingkannya dengan harga pasar 

saham tersebut pada saat ini (current market price). Sedangkan nilai 

intrinsik (NI) menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari 

suatu saham. (Adiningsih, 2001:317). 

Pedoman yang digunakan untuk menilai harga saham adalah 

sebagai berikut: 

a. Bila nilai intrinsik (NI) lebih besar dari harga pasar saat ini, maka 

saham tersebut dinilai undervalued (harganya terlalu rendah), dan 

karenanya layak dibeli atau ditahan apabila saham tersebut telah 

dimiliki. 

b. Bila nilai intrinsik (NI) lebih kecil dari harga pasar saat ini, maka 

saham tersebut dinilai overvalued (harganya terlalu tinggi), dan 

karenanya layak dijual. 
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c. Bila nilai intrinsik (NI) sama dengan harga pasar saat ini, maka saham 

tersebut dinilai wajar harganya dan berada dalam kondisi 

keseimbangan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan teori yang telah di uraikan, maka penelitian ini 

dapat membangun model kerangka pemikiran penelitian seperti yang terlihat 

pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa dari hasil analisis laporan keuangan 

yang berupa ROA, ROE dan NPM akan dilakukan pengujian apakah ketiga 

variabel tersebut akan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan 

wholesale dan retail yang tercatat di BEI dan variabel mana yang paling 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham pada perusahaan wholesale dan 

retail yang tercatat di BEI. 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dibuat, maka peneliti dapat 

merumuskan hipotesis alternatif yang di uji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

ROA (X1) 

NPM (X3) 

ROE (X2) Harga Saham (Y) 



14 

 

H1: Rasio profitabilitas yang terdiri dari variabel Return on Assets (ROA), 

Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan wholesale dan retail yang tercatat 

di BEI. 

H2: Rasio profitabilitas dengan variabel Return on Equity (ROE) paling 

berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan wholesale dan retail 

yang tercatat di BEI. 

 


