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BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Ediningsih dan Nilmawati (2010) melakukan penelitian dengan judul

“EVA dan Beberapa Variabel Fundamental Perusahaan terhadap Harga

Saham”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama EVA dan

variabel fundamental perusahaan lainnya (CR, ROI, PER dan size)

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Secara parsial menunjukkan

bahwa EVA, ROI dan PER berpengaruh terhadap harga saham sedangkan CR

dan size tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Subarjo (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh EVA

(Economic Value Added), ROE (Return on Equity) dan EPS (Earning per

Share) terhadap Harga Saham (Studi Kasus: PT Kimia Farma Tbk Periode

Tahun 2001-2010)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROE, EPS dan

EVA secara simultan tidak berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial

menunjukkan bahwa hanya ROE yang berpengaruh terhadap harga saham

sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Rachman dan Sutrisno (2013) melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Harga Saham

Perusahaan Manufaktur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

simultan faktor fundamental yang terdiri dari EPS, DER, ROA, CR, PBV,

PER, QAI, NPM, TATO dan ROI berpengaruh terhadap harga saham. Secara
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parsial faktor fundamental yang berpengaruh terhadap harga saham adalah

EPS, DER, ROA, PBV, PER, QAI dan ROI sedangkan faktor fundamental

lainya seperti CR, NPM dan TATO tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Rakasetya, dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Faktor Mikro dan Faktor Makro Ekonomi terhadap Harga Saham Perusahaan

Mining and Mining Services yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Periode 2008-2011”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor mikro (CR,

DER, ITO, ROE dan PER) dan faktor makro (inflasi dan harga minyak dunia)

secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial

menunjukkan bahwa DER, ROE, inflasi dan harga minyak dunia berpengaruh

terhadap harga saham sedangkan CR, ITO dan PER tidak berpengaruh

terhadap harga saham.

Setiyawan (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Current Ratio, Inventory Turnover, Time Interest Earned dan Return on

Equity terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang

Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa CR, ITO, TIE dan ROE secara simultan berpengaruh

terhadap harga saham. Secara parsial menunjukkan bahwa CR, TIE dan ROE

berpengaruh positif terhadap harga saham sedangkan ITO berpengaruh negatif

terhadap harga saham.

Sonia, dkk (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis

Pengaruh Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan

Return on Investment (ROI) terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan
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Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode

2009-2012)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama

EVA, MVA dan ROI berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial

menunjukkan bahwa EVA, MVA dan ROI berpengaruh terhadap harga saham

sedangkan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap harga saham

adalah ROI.

Pada penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian Ediningsih

dan Nilmawati (2010) terletak pada objek penelitian, periode waktu dan

beberapa variabel independen yang digunakan. Objek penelitian yang

digunakan oleh Ediningsih dan Nilmawati (2010) adalah perusahaan yang

mempunyai EVA positif pada tahun 2005-2006 sedangkan penelitian ini

menggunakan perusahaan pada sektor property dan real estate pada tahun

2009-2013 dan mengganti variabel PER dan size dengan Debt to Equity Ratio

(DER) dan Total Asset Turn Over (TATO).

B. Landasan Teori

1. Economic Value Added (EVA)

Economic Value Added (EVA) merupakan indikator tentang

adanya penambahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif

menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai

perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen

keuangan memaksimumkan nilai perusahaan (Sawir, 2005: 48).

Menurut Moeljadi (2006: 75) EVA merupakan nilai tambah kepada

pemegang saham oleh manajemen selama satu tahun tertentu. Jadi, EVA
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difokuskan pada efektivitas manajerial selama satu tahun tertentu. EVA

dihitung dari laba operasi setelah pajak minus biaya modal setelah pajak.

Pada dasarnya pemodal (investor) akan tertarik untuk melakukan

investasi pada saham di perusahaan yang menawarkan jumlah, stabilitas

dan tingkat pertumbuhan dari pendapatan yang akan mereka terima. Jika

nilai EVA positif, maka laba operasi setelah pajak melebihi biaya modal

yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba tersebut dan tindakan

manajemen menambah nilai bagi pemegang saham, dengan kata lain EVA

dapat mempengaruhi harga saham (Brigham dan Houston, 2012: 112).

2. Analisis Fundamental

Menurut Fakhruddin dan Hadianto (2001: 55) analisis fundamental

mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang dengan

(i) mengestimasi nilai-nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi

harga saham dimasa yang akan datang dan (ii) menerapkan hubungan

variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham.

Faktor-faktor fundamental merupakan faktor yang memberikan

informasi tentang kinerja perusahaan. Faktor ini meliputi kemampuan

manajemen dalam mengelola kegiatan operasional perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan, hak-hak investor atas dana yang diinvestasikan

dalam perusahaan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua

kewajiban finansialnya dengan pihak lain (Husnan, 2001: 339).

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan maka dalam meninjau

fluktuasi harga saham perlu diketahui variabel-variabel yang dapat
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mempengaruhi perubahan harga saham yang tercermin dalam rasio

keuangan. Menurut Sartono (2001: 114) rasio keuangan dapat

dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Rasio Likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada

waktunya.

2. Rasio Profitabilitas, mengukur seberapa besar kemampuan

perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan

penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri.

3. Rasio Leverage, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk

memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka

panjang.

4. Rasio Aktivitas, menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan

dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan.

Current Ratio (CR) adalah salah satu rasio likuiditas yang

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Jika CR dalam keadaan

rendah maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kekurangan modal untuk

membayar hutang dan berakibat pada kurang efektif dan efisiennya

manajemen dalam mengelola laba dan return saham, sehingga memiliki

pengaruh terhadap harga saham yang akan berujung pada turunnya

permintaan akan saham perusahaan tersebut, sehingga berimbas pada

fluktuasi atau perubahan harga saham (Arifin, 2005: 136).
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Return on Investment (ROI) adalah salah satu dari bentuk rasio

profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang

digunakan untuk operasional perusahaan. ROI umumnya digunakan

sebagai pedoman investor dalam mengambil suatu keputusan investasi.

Informasi laba yang diperoleh perusahaan dapat dilihat dari ROI yang

tinggi, dianggap menghasilkan kinerja yang baik. Begitu pula sebaliknya,

apabila perusahaan memiliki ROI yang rendah dianggap menghasilkan

kinerja yang kurang baik. Jadi, apabila perusahaan dapat menghasilkan

kinerja yang baik maka investor akan tertarik untuk menanamkan

modalnya pada perusahaan tersebut dan harga saham perusahaan tersebut

juga akan mengalami peningkatan (Sutrisno, 2001: 242).

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio leverage yang

digunakan untuk mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk

dijadikan jaminan semua hutang perusahaan. Tingkat DER mempunyai

hubungan terbalik dengan harga saham suatu perusahaan, artinya semakin

tinggi nilai DER maka kemungkinan tingkat harga saham semakin rendah.

Sedangkan semakin rendah nilai DER maka kemungkinan tingkat harga

saham akan semakin tinggi dan perusahaan akan mendapatkan

kepercayaan dari investor. Dengan demikian tingkat DER berpengaruh

negatif terhadap harga saham (Rakasetya, dkk, 2013: 3).

Total Asset Turnover (TATO) merupakan rasio aktivitas yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset
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dengan melihat tingkat aktivitas aset. Tinggi rendahnya harga saham suatu

industri dapat disebabkan oleh seberapa efisien penggunaan seluruh aktiva

di dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio TATO berarti

semakin efisien penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan

penjualan. Dengan kata lain, jumlah aset yang sama dapat memperbesar

volume penjualan apabila TATO ditingkatkan atau diperbesar

(Syamsuddin, 2007: 54).

3. Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau

pemilikan 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 (Darmadji dan

Fakhruddin, 2001: 5).

Berdasarkan fungsinya, nilai suatu saham dibagi atas tiga jenis

(Anoraga dan Pakarti, 2003: 58), yaitu sebagai berikut:

a. Par Value (Nilai Nominal)

Nilai nominal tidak digunakan untuk mengukur sesuatu. Jumlah

saham yang dikeluarkan perseroan dikali dengan nilai nominalnya

merupakan modal disetor penuh bagi suatu perseroan dan dalam

pencatatan akuntansi nilai nominal dicatat sebagai modal ekuitas

perseroan di dalam neraca.
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b. Base Price (Harga Dasar)

Harga perdana (untuk menentukan nilai dasar), dipergunakan

dalam perhitungan indeks harga saham. Harga dasar akan berubah

sesuai dengan aksi emiten. Pada saham baru, harga dasar

merupakan harga perdananya.

c. Market Price (Harga Pasar)

Market price merupakan harga pada pasar riil dan merupakan

harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari

suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar

sudah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya (closing

price).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Menurut Arifin (2001: 116) faktor-faktor yang mempengaruhi

harga saham, yaitu: 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 disini termasuk rasio-rasio yang merupakan ukuran terhadap

kinerja perusahaan.
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5. Analisa Saham dan Pedoman Penilaian Harga Saham

Analisa 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 menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari suatu

saham (Adiningsih, 2001: 317).

Pedoman yang digunakan untuk menilai harga saham adalah

sebagai berikut:

1. Bila nilai intrinsik 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.

2. Bila nilai intrinsik lebih kecil dari harga pasar saat ini, maka saham

tersebut dinilai overvalued (harganya terlalu tinggi) dan karenanya

layak dijual.

3. Bila nilai intrinsik sama dengan harga pasar saat ini, maka saham

tersebut dinilai wajar harganya dan berada dalam kondisi

keseimbangan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah teoritis yang dibuat, maka penelitian ini dapat

membangun kerangka pemikiran teoritis pada gambar 2.1 sebagai berikut.
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pada gambar 2.1 dijelaskan bahwa dari hasil analisis laporan keuangan

yang berupa EVA, CR, ROI, DER serta TATO akan dilakukan pengujian

apakah kelima variabel tersebut akan berpengaruh terhadap harga saham dan

variabel mana yang paling berpengaruh terhadap perubahan harga saham pada

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis yang dibuat, maka dalam penelitian ini

dapat dirumuskan hipotesis alternatif untuk menguji pengaruh EVA, CR, ROI,

DER dan TATO terhadap harga saham adalah sebagai berikut:

H1: EVA dan beberapa variabel fundamental (CR, ROI, DER dan TATO)

berpengaruh terhadap harga saham.

H2: ROI paling berpengaruh terhadap harga saham.

EVA (X₁)

Harga Saham (Y)

CR (X₂)

ROI (X₃)

DER (X₄)

TATO (X₅)


