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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu 

tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham. 

Adha dan Ratna (2014) meneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham pada perusahaan produsen kabel. Metode yang digunakan 

adalah Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil 

penelitian menunjukkan nilai outer loading original sample Net Profit Margin 

(NPM) sebesar 0.792, Return On Investment (ROI) sebesar 0.873, Return on 

Equity (ROE) sebesar 0.895, dan Earning Per Share (EPS) sebesar 0.905. 

Semakin tinggi nilainya berarti indikator tersebut semakin mewakili konstrak dan 

berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga indikator paling berpengaruh 

terhadap harga saham adalah Earning Per Share (EPS). Hasil penelitian 

menunjukkan konstrak kinerja keuangan mampu menjelaskan harga saham 

sebesar 44.4%. 

Ponggohong, dkk (2016) meneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham pada perusahaan ritel. Teknik analisis yang digunakan yaitu 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 

rasio Current Ratio (CR), Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio 

(DER), Debt to Asset Ratio (DAR), Return On Asset (ROA), dan Return On 

Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham berdasarkan uji F. Berdasarkan 
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hasil uji t didapatkan hasil bahwa variabel Total Asset Turn Over (TATO), 

Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Asset Ratio (DAR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel Current Ratio (CR), Return 

On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Yuli dan Suwitho (2014) meneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham pada perusahaan rokok. Teknik analisa yang digunakan 

adalah analisa regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh variabel 

return on asset, earning per share dan price earning ratio secara bersama-sama 

terhadap harga saham perusahaan rokok di Bursa efek Indonesia adalah signifikan 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 97,3% yang berarti hubungan antara 

variabel bebas return on asset, earning per share dan price earning ratio secara 

bersama-sama terhadap harga saham memiliki hubungan yang erat. Hasil parsial 

uji secara partial menunjukkan dari 3 variabel yang digunakan model penelitian 

yaitu return on asset, earning per share dan price earning ratio yang mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham adalah variabel earning per share 

dan price earning ratio dengan nilai signifikansi yang dihasilkan masing-masing 

tersebut lebih kecil dari tingkat α = 5%. Hasil pengujian koefisien determinasi 

parsial variabel earning per share memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

harga saham. 

 

Wulandari, dkk (2014) meneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham pada perusahaan perbankan. Metode analisis yang 

digunakan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham 

perbankan adalah analisis Regresi Linier Berganda. Pengujian hipotesis dilakukan 
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dengan uji statistik t dan uji statistik F dengan taraf α = 5%. Hasil uji signifikansi 

parsial (uji t) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diwakili oleh Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh 

signifikan teradap harga saham, sedangkan Return On Asset (ROA) berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara simultan (uji F) semua variabel independen yaitu Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (harga saham). 

 

B. Kajian Teori 

 

1. Laporan Keuangan 

 

Menurut SAK No. 01 Paragraf 09 Tahun 2015 laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas. 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, 

relevan, keandalan dan dapat diperdagangkan. Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Syam, 2014:2). 
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Laporan keuangan merupakan informasi keuangan perusahaan yang 

dilaporkan pada suatu periode tertentu yang disajikan secara sistematis. Selain itu, 

juga memberikan informasi kepada pemilik apakah laporan keuangan perusahaan 

tersebut sehat atau tidak yaitu dengan melihat besarnya aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. 

2. Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio 

yang dibahas dalam rasio ini yaitu profit margin, return on asset (ROA), dan 

return on equity (ROE). Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini 

bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya 

(ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.  

Rasio profit margin bisa dihitung sebagai berikut :  

Profit Margin = Laba bersih / Penjualan 

Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang 

rendah menandakan penjualan yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, 

atau biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan yang tertentu, atau 

kombinasi dari kedua hal tersebut. Secara umum rasio yang rendah bisa 

menunjukkan ketidakefisienan manajemen. Rasio ini cukup bervariasi dari 

industri ke industri, sebagai contoh industri retailer cenderung mempunyai profit 

margin yang lebih rendah dibandingkan dengan industri manufaktur. 
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Rasio profitabilitas yang lain adalah return on asset. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang 

tertentu. ROA juga sering disebut juga sebagai ROI (Return On Investment).  

Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut :  

ROA = Laba bersih / Total aset  

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti 

efisiensi manajemen. 

Rasio profitabilitas selanjutnya adalah return on equity. Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. 

Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.  

Rasio ROE bisa dihitung sebagai berikut :  

ROE = Laba bersih / Modal saham 

Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham, 

rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk pemegang 

saham. Karena itu rasio ini bukan pengukur return pemegang saham yang 

sebenarnya. ROE dipengaruhi oleh ROA dan tingkat leverage keuangan 

perusahaan (Hanafi dan Halim, 2012:81). 

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menarik investor untuk 

menanamkan modalnya, sebaliknya profitabilitas yang rendah akan menyebabkan 

investor menarik modalnya. 

3. Rasio Likuiditas 
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Likuiditas menggambarkan kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang 

lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Dua rasio 

likuiditas jangka pendek yang sering digunakan adalah rasio lancar dan rasio 

quick. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah 

menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis).  

Berikut ini perhitungan rasio lancar :  

Rasio Lancar = Aktiva lancar / Utang lancar 

Rasio yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan 

rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar, yang akan 

mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva 

lancar secara umum menghasilkan return yang lebih rendah dibandingkan dengan 

aktiva tetap. 

Rasio berikutnya adalah rasio quick, bisa dihitung dengan menggunakan : 

Rasio quick = Aktiva lancar – Persediaan / Utang Lancar 

Sama seperti halnya rasio lancar, angka yang terlalu tinggi untuk persediaan 

menunjukkan indikasi kelebihan kas atau piutang, sedangkan angka yang terlalu 

kecil menunjukkan risiko likuiditas yang lebih tinggi (Hanafi dan Halim, 

2012:75). 

Perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban 

jangka pendek merupakan perusahaan yang likuid, sedangkan perusahaan yang 
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tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek 

merupakan perusahaan yang ilikuid. 

4. Rasio Leverage 

Leverage menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan 

yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio yang bisa 

dihitung yaitu rasio total utang terhadap total aset.  

Rumus untuk rasio total utang terhadap total aset :  

Rasio total utang terhadap total aset = Total utang / Total aset 

Rasio ini menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio 

yang tinggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan (financial 

leverage) yang tinggi. Penggunaan financial leverage yang tinggi akan 

meningkatkan Rentabilitas Modal Saham (Return On Equity) dengan cepat, tetapi 

sebaliknya apabila penjualan menurun, ROE akan menurun (Hanafi dan Halim, 

2012:79). 

Perusahaan yang mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar 

kewajiban-kewajiban merupakan perusahaan yang solvable, sedangkan 

perusahaan yang tidak mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar 

kewajiban-kewajiban merupakan perusahaan yang insolvable. 

5. Rasio Aktivitas 

Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa 

tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas 
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yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin 

besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana 

kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih 

produktif. Empat rasio aktivitas yang akan dibicarakan adalah : 1) Rata-rata umur 

piutang, 2) Perputaran persediaan, 3) Perputaran aktiva tetap, dan 4) Perputaran 

total aktiva. 

Rata-rata umur piutang melihat berapa lama yang diperlukan untuk 

melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama rata-rata piutang 

berarti semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Rata-rata umur piutang 

bisa dihitung melalui dua tahap yaitu dengan menghitung perputaran piutang dan 

kemudian menghitung rata-rata umur piutang. 

Penjualan = Penjualan / Piutang 

Rata-rata umur piutang = 365 / Perputaran piutang 

Alternatif lain adalah rumus yang lebih singkat sebagai berikut : 

Rata-rata umur piutang = Piutang dagang / (Penjualan/365) 

Angka rata-rata piutang yang terlalu tinggi menunjukkan kemungkinan 

tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah 

bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang yang terlalu ketat, dan ini akan 

menurunkan penjualan dari yang seharusnya bisa dimanfaatkan.  

Rasio aktivitas yang kedua adalah rasio perputaran persediaan. Berikut ini 

perhitungan rasio aktivitas persediaan. 

Perputaran persediaan = Harga pokok penjualan / Persediaan 
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Rata-rata umur persediaan = 365 / Perputaran persediaan 

Rata-rata umur persediaan bisa dihitung langsung sebagai berikut : 

Rata-rata umur persediaan = Persediaan / (HPP/365) 

Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya 

persediaan berputar dalam satu tahun dan ini menandakan efektivitas manajemen 

persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah menandakan tanda-

tanda mis-manajemen seperti kurangnya pengendalian yang efektif. 

Perputaran  aktiva tetap bisa dihitung dengan formula sebagai berikut. 

Perputaran aktiva tetap = Penjualan / Aktiva tetap 

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva 

tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif penggunaan aktiva tetap 

tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva 

tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan. Sedangkan pada beberapa 

industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang 

kecil, rasio ini barangkali relatif tidak begitu penting untuk diperhatikan. 

Rasio yang terakhir untuk komponen rasio aktivitas adalah rasio perputaran 

total aktiva. Rasio ini menggunakan formula sebagai berikut : 

Perputaran Total Aktiva = Penjualan / Total aktiva 

Sama seperti halnya rasio perputaran aktiva tetap, rasio ini menghitung 

efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan 
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manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen 

mengevaluasi strategi, pemasarannya, dan pengeluaran modalnya (investasi) 

(Hanafi dan Halim, 2012:76). 

Rasio aktivitas ini digunakan untuk menilai seberapa efisien perusahaan 

dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Rasio 

ini merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari seperti penjualan, penagihan piutang, pengelolaan 

persediaan, pengelolaan modal kerja dan pengelolaan dari seluruh aktiva. 

6. Saham 

Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan pada suatu perusahaan yang go 

public. Saham dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut: Saham biasa 

merupakan jenis efek yang paling sering digunakan oleh emiten untuk 

memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis saham yang paling 

populer di pasar modal dan Saham preferen merupakan jenis efek (semua surat 

berharga) yang memiliki sifat setengah saham dan setengah utang (Fitriana dan 

Yuniati, 2015). 

7. Harga Saham  

Pengertian harga saham menurut para ahli yaitu sebagai berikut:  

a. Keputusan membeli saham terjadi bila perkiraan suatu saham dibawah 

harga pasar. Untuk menentukan harga saham pemodal harus melakukan 

analisis terlebih dahulu terhadap saham-saham. Tujuan analisis saham 

untuk menilai apakah penetapan harga saham suatu perusahaan 

ditawarkan secara wajar atau tidak (Sunariyah, 2011:166). 
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b. Tinggi rendahnya harga saham banyak diperngaruhi oleh kondisi emiten 

(perusahaan) (Martono dan Harjito, 2010:3). 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham 

Menurut Hanafi dan Halim (2012) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahan mencapai laba pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. 

Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan berarti semakin baik kinerja 

perusahaan dari sudut manajemen. Hal tersebut disebabkan karena semakin tinggi 

rasio profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula keuntungan 

yang diperoleh perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi akan memperoleh 

tanggapan positif dari pelaku pasar modal terutama dari sudut return saham. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan. 

2. Pengaruh Likuiditas terhadap Harga Saham  

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya. Buruknya pengelolaan likuiditas dapat 

mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, diantaranya kegagalan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan dengan mengabaikan kondisi 

likuiditas dapat menimbulkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

perusahaan dan hal tersebut berpengaruh terhadap harga saham (Hanafi dan Halim 

2012). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan. 

3. Pengaruh Leverage terhadap Harga Saham 
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Menurut Hanafi dan Halim (2012) leverage adalah kemampuan perusahaan 

memenuhi semua kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Leverage mempunyai 

dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan, karena tingkat utang yang 

semakin tinggi berarti beban bunga akan akan semakin besar yang berarti 

mengurangi keuntungan. Sebaliknya, tingkat rasio leverage yang kecil 

menunjukkan kinerja yang baik, karena menyebabkan tingkat pengembalian yang 

semakin tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan. 

 

4. Pengaruh Aktivitas terhadap Harga Saham 

Rasio aktivitas ini mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam 

menggunakan aktiva-aktivanya. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

tingkat aktivitas dalam penelitian ini adalah rasio perputaran persediaan. Rasio 

perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali persediaan 

berputar sepanjang tahun. Jika rasio perputaran persediaan pada suatu perusahaan 

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain maka dapat dikatakan 

perusahaan tersebut terlalu banyak menyimpan persediaan. Kelebihan persediaan 

tersebut tentunya tidak produktif dan dapat menjadikan bahwa tingkat 

pengembalian dari investasi tersebut rendah. Perputaran persediaan yang tinggi 

mengakibatkan harga saham akan naik dan sebaliknya apabila perputaran 

persediaan rendah mengakibatkan harga saham rendah (Brigham dan Houston 

2013). 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  
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H4 : Aktivitas berpengaruh positif terhadap harga saham perusahaan. 

D. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2011-2015. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel 

independen antara lain rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio 

aktivitas. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. 

Untuk mempermudah pemahaman penjelasan di atas, kerangka pemikiran 

yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Rasio Likuiditas 

Rasio Leverage 

Rasio Aktivitas 

Harga Saham 


