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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rasio profitabilitas 

dan rasio pasar terhadap harga saham anatara lain:

1. Nur Syarifudin (2013)

Dari hasil analisis menyatakan untuk menganalisis pengaruh 

ROA,ROE,EPS dan PER terhadap return saham pada perusahaan retail trade 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Menunjukkan 

bahwa variabel ROA berpengaruh negative dan tidak signifikan. Sedangkan 

mengunakan ROE,EPS dan PER berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan retail trade.

2. Dwireza (2010)

Dari hasil analisis menyatakan variabel yang digunakan sebagai NPM, 

ROI, EPS dengan hasil penelitian menunjukan variabel NPM, ROI dan EPS 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan 

menggunakan secara parsial NPM dan EPS yang berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham.
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3. Jamalul Abidin (2014)

 Dari hasil analisis menyatakan variabel yang digunakan ROI, EPS, OPM, 

BV dengan Secara simultan faktor fundamental dan resiko sistematik 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan dengan secara 

parsial ROI, EPS, OPM dan BV berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

sedangkan beta saham tidak berpengaruh terhadap harga saham.

4. Ulupui (2015)

Dari hasil analisis variabel yang digunakan Current ratio, ROA, DER 

dengan Hasil penelitian current ratio dan ROA berpengaruh positif terhadap 

harga saham, sedangkan mengunakan DER hasilnya positif tetapi tidak 

signifikan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnnya, Penelitian ini mengenai 

Pengaruh rasio profitabilitas dan rasio pasar terhadap harga saham penulisan 

ini lebih fokus pada Rasio Profitabilitas, Rasio Pasar dan Harga saham.

B. Tinjauan Teori

Tujuan utama yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting 

adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal seperti yang telah 

ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, 

karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. 

Maka manajemen haruslah dituntut untuk mampu memenuhi target yang telah 
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ditetapkan.Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan 

rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.

Didefinisi Rasio Profitabilitas ( Harahap (2012:77) ), 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.Riyanto (2010:331), “Rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan–

keputusan”. Sedangkan Brealey, Myers dan Marcus (2006: 80-81).

Rasio profitabilitas merupakan mengukur perusahaan besar yang 

diharapkan Menghasilkan lebih banyak laba dari pada perusahaan kecil, jadi 

untuk memfasilitasi perbandingan lintas perusahaan, total laba diekspresikan 

dalam basis per dolar. Misalnya pemegang saham ingin tahu berapa banyak 

laba yang telah dihasilkan untuk setiap dolar yang telah mereka investasikan 

dalam perusahaan. demekian pula margin laba memberitahu kita laba yang 

dihasilkan oleh setiap dolar penjualan. Analisis keuangan menerapkan 

beberapa ukuran profitabilitas. 

Margin laba (Profit Margin) jika anda ingin tahu proporsi 

pendapatan yang berhubungan dengan laba, ketika perusahaan sebagian 

didanai oleh utang, laba dibagi antara pemegang utang dan pemegang saham. 

Kita tidak ingin mengatakan bahwa perusahaan semacam itu kurang 
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menguntungkan hanya karena perusahaan menerapkan pendanaan utang dan 

membayar sebagian labanya sebagai bunga.

Samryn (2011:419), “Rasio profitabilitas merupakan suatu model 

analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi 

keuangan tersebut menjadi lebih berarti.” Dan menurut Kasmir (2012:151), 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan.” Berdasarkan pengertian para ahli , mengenai 

rasio profitabilitas, maka dapat dinyatakan bahwa rasio profitabilitas 

merupakan rasio data keuangan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah 

keputusan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 

Mengenai rasio-rasio profitabilitas sebagaimana yang diutarakan,( Riyanto 

2010: 335) , dapat dibagi menjadi :

1. Margin Keuntungan (Profit Margin)

2. Tingkat Pengembalian Ekuitas (Return On Equity)

3. Tingkat Pengembalian Aset (Return On Assets)

Tandelilin (2010:372), menjelaskan indikator untuk melihat prospek suatu 

perusahaan dimasa datang adalah dengan melihat pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin 

berpeluang perusahaan tersebut akan berkembang dimasa mendatang 

mengingat keuntungan yang diperoleh dapat diinvestasikan kembali untuk 
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operasional perusahaan. Sebaliknya apabila profitabilitas perusahaan rendah 

maka peluang untuk berkembang semakin kecil.

Profitabilitas Subramanyam (2010:09), “mendefinisi hasil bersih aktivitas 

operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah 

keuangan”. Sementara itu, G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:118) 

mendefinisi saham “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri”. 

Greuning (2005:29) “profitabilitas adalah suatu indikasi atas bagaimana 

margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan penjualan, modal rata-rata, 

dan ekuitas saham biasa rata-rata”.

C. Pengertian Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif 

perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan. 

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hanafi (2005:85) sebagai berikut: 

”Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuanperusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkatpenjualan, asset dan 

modal saham yang tertentu.” Definisi rasio profitabilitas menurut Brigham & 

Houston (2001:99) adalah sebagai berikut: 

“Profitability is the net result of a number of policies and decisions. 

The ratio examined thus far provide useful clues as to the effectiveness of a 

firm’s operations, but the profitability ratios go on to show the combined 
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effect of liquidity, asset management, and debt on operating result.”  

Sedangkan definisi rasio profitabilitas menurut Sartono (2001:122)adalah 

sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun 

modal sendiri.”

Harahap (2001:304) menyatakan bahwa pengertian rasio profitabilitas 

adalah sebagai berikut:“Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.”

D. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Hanafi (2005:85) menyatakan bahwa jenis-jenis rasio profitabilitas 

adalah sebagai berikut:

1. Profit Margin

2. Return on total asset (ROA)

3. Return on equity (ROE)”

Jenis-jenis rasio profitabilitas tersebut dapat diuraikan sebagai beikut:

1. Profit Margin

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

pada tingkat penjualan tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan 



18

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan 

tertentu. Sementara Profit margin yang rendah menandakan penjualan yang 

terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu. Secara umum rasio yang rendah 

bisa menunjukan ketidakefisienan manajemen. 

Rasio Profit Margin bisa dihitung sebagai berikut:

Profit Margin = Laba Bersih

   Penjualan

2. Return on total assets (ROA)

ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba bersih berdasarkan tingkat asset yang tertentu.Rasio yang tinggi 

menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen. 

ROA bisa dihitung sebagai berikut:

ROA = Laba Bersih

Total Aset

3. Return on equity (ROE)

ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba ber dasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.ROE bisa dihitung sebagai 

berikut:

ROE = Laba Bersih

Modal Saham
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Sedangkan Harahap (2001:304) menyatakan bahwa jenis-jenis rasio 

rentabilitas atau rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Marjin Laba (Profit Margin)

2. Assets turn over (Return on Assets)

3. Return on Investment (Return on Equity)

4. Return on Total Assets

5. Basic Earning Power

6. Earning Per Share

7. Contribution Margin”

Penjelasan dari point-point diatas adalah sebagai berikut:

1. Marjin Laba (Profit Margin) = Pendapatan bersih

     Penjualan

Dalam hal ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba cukup tinggi.

2. Assets turn over (Return on Assets) =Penjualan Bersih

Total Aktiva

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. 

Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih 

cepat berputar dan meraih laba.
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3. Return on Investment (Return on Equity) =
Laba Bersih

Total Aktiva

Rasio ini menunjukan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari 

pemilik modal. Semakin besar semakin bagus.

4. Return on Total Assets = Laba Bersih 

Total Aktiva

Rasio ini menunjukan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila 

diukur dari nilai aktiva.

5. Basic Earning Power =Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Total Aktiva

Rasio ini menunjukan kemapuan perusahaan memperoleh laba diukur dari 

jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total 

aktiva. Semakin besar rasio semakin baik.

6. Earning Per Share = Laba bagian saham bersangkutan

Jumlah saham

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar 

sahammenghasilkan laba.

7. Contribution Margin =Laba Kotor

Penjualan
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Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperolah laba yangakan 

menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat 

menikmati laba.

8. Rasio Rentabilitas = Jumlah Laba

Jumlah Karyawan

Rasio ini menunjukkan kemampuan karyawan, cabang, aktiva tertentu dalam 

meraih laba.

a. Earning Per Share (EPS)

Komponen penting yang harus diperhatikan dalam analisa perusahaan 

adalah laba per lembar saham atau lebih dikenal sebagai Earning Per 

Share(EPS). Informasi EPS suatu perusahaan menunjukan besarnya laba 

bersih perusahaan yang siap dibagikan kepada semua pemegang saham 

perusahaan. Pemodal seringkali memusatkan perhatian pada laba per lembar 

saham (EPS). EPS merupakan unit dasar yang digunakan untuk mengukur 

pendapatan yang dinikmati pemegang saham untuk per lembar saham yang 

ditanamkan di perusahaan yang bersangkutan.

Secara umum Earning Per Share dapat diartikan sebagai laba yang 

akan diperoleh pemegang saham per lembar sahamnya. Tetapi untuk 

mengetahui definisi Earning Per Share lebih lanjut, maka ada beberapa 

pendapat yangdikemukakan oleh para ahli.Kieso dan Weygandt (2008:144) 

menyatakan definisi Earning Per Share (EPS) adalah sebagai 
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berikut:“Earning per share is net income minus preffered dividens (income 

available to common stockholders), divided by the weighted average of 

common share outstanding.”

Horne (2002:363)mendefinisikanEarning Per Share (EPS) adalah sebagai 

berikut:

“Earning Per Share are earnings after taxes divided by number of shares 

outstanding.”

Baridwan (2004:443) menyatakan bahwaEarning Per Share (EPS) 

adalah:“Pendapatan per lembar saham (Earning Per Share) adalah jumlah 

pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk tiap lembar saham.” 

Definisi Earning Per Share (EPS) menurut Hanafi (2005:194)adalah 

sebagai berikut:

“Earning Per Share (EPS) atau laba perlembar saham adalah rasio yang 

digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba 

berdasarkan saham yang dipunyai.”

Gitman (2009:68) mendefinisi Earning per share adalah sebagai berikut:

“Earning per share is generally of interest to present or prospective 

stockholders and management. EPS represent the number of dollars earned 

during the period on behalf of each outstanding share of common stock.” 

Menurut  Samsul (2006:167) mengenai Earning per shareadalah sebagai 

berikut:“Jika laba per saham lebih tinggi, maka prospek perusahaan lebih 
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baik, sementara jika laba per saham lebih rendah berarti kurang baik, dan laba 

per saham negatif berarti tidak baik.”

Earning Per Share (EPS) merupakan unit dasar yang digunakan untuk 

mengukur pendapatan yang dinikmati pemegang saham untuk per lembar 

sahamyang ditanamkan di perusahaan yang bersangkutan, rasio EPS ini dapat 

menggambarkan perkiraan-perkiraan dividend yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham.

Kieso dan Weygandt (2002:425) mengemukakan bahwa laba dari setiap 

lembar saham biasa dirumuskan sebagai berikut:

Laba Per Saham = Laba bersih – Deviden saham preferen

Jumlah rata – rata saham yang beredar

b.  Rasio Pasar

Hanafi (2005:87) menyatakan pengertian rasio pasar adalah sebagai 

berikut:

“Rasio pasar adalah rasio yang mengukur harga pasar relative terhadap nilai 

buku perusahaan.”

Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut investor 

(atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga berkepentingan 

terhadap rasio-rasio ini.Sedangkan Horne (1998:703) menyatakan bahwa 

pengertian rasio pasar adalah sebagai berikut:
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“Ratios that relate the market value of a company’s stock to profitability, to 

dividens, and to book equity.”

Jogiyanto( 2008:125 ) menyatakan bahwa Rasio Pasar merupakan 

harga saham yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham 

bersangkutan dipasar bursa. 

Sedangkan Brigham dan Houston (2006:110)pengertian rasio pasar adalah 

sebagai berikut:

“Rasio nilai pasar adalah rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan 

pada laba, arus kas, dan nilai buku perusahaan.”

 Jenis-jenis Rasio Pasar

Rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan 

dipasar modal yang menggambarkan situasi prestasi perusahaan di pasar 

modal.

Hanafi (2005:87) menyatakan bahwa terdapat beberapa perhitungan rasio 

pasar yaitu sebagai berikut:

1. “Price Earning Ratio (PER) menunjukkan perbandingan antara harga 

saham di pasar atau harga perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan 

pendapatan yang diterima. Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi 

(mempunyai prospek baik) mempunyai PER yang tinggi, sebaliknya 
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perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah akan 

mempunyai PER yang rendah. PER bisa dihitung sebagai berikut:

Price Earning Ratio (PER) =  Harga Pasar per lembar

Earning per Share

2. Dividend Yield menunjukkan dividen per lembar dibandingkan dengan 

harga pasar saham per lembar. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek 

pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividend yield yang rendah, karena 

dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali, dan juga karena harga 

dividen yang tinggi (PER yang tinggi) yang mengakibatkan dividend yield 

akan menjaadi kecil. Sebaliknya, peerusahaan yang mempunyai prospek 

pertumbuhan yang rendah akan memberikan dividen yang tinggi dan dengan 

demikian mempunyai dividend yield yang tinggi pula.Dividend Yield dihitung 

sebagai berikut:

Dividend Yield = Dividen per lembar

  Harga pasar saham per lembar

3. Rasio Pembayaran Dividen (dividend pay-out ratio)

Rasio ini melihat bagian earning (pendapatan) yang dibayarkan 

sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan 

diinvestasikan kembali ke perusahaan. Rasio pembayaran dividen dihitung 

sebagai berikut:

Rasio Pembayaran Dividen = Dividen per lembar
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Earning per Share

b. Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu variabel yang 

dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan 

dibeli, karena PER merupakan ukuran kepercayaan pasar terhadap nilai 

saham. Gitman (2009:69) dalam bukunya Principle of Managerial Finance 

mendefinisikanPrice Earning Ratio (PER) yaitu:

“The Price Earning Ratio is commonly used to asses the owners appraisal of 

share value. The price earning ratio measure the amount that investor are 

willing to pay for each dollar of firm’s earning.”

Brealey & Myers (2001:150) dalam bukunya Fundamental of Corporate 

Finance menyatakan bahwa:

“The price earning ratio, therefore, is an indicator of the prospects of the 

firm. To justify a high price earning ratio, one must believe the firm is 

endowed with ample growth opportunities.”

Halim (2003:23) dalam bukunyaAnalisis Investasi menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya PER memberikan indikasi tentang jangka waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan 

keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, rasio 
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menggambarkan kesediaan investor membayarsuatu jumlah tertentu untuk 

setiap rupiah perolehan laba perusahaan.” 

PER sebagaimana namanya menunjukan dan mendasarkan diri pada 

rasio antar harga saham per lembar dengan pendapatan per lembar saham. 

Tidak ada standar yang pasti berapa PER yang wajar bagi suatu saham.

Harahap (2001:311) mendefinisi PER yaitu:

“Rasio ini menunjukan perbandingan antara harga saham di pasar atau harga 

perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. 

PER yang tinggi menunjukan ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan 

dimasa yang akan datang cukup tinggi.”

Dari uraian diatas, PER yang tinggi menjadi salah satu faktor yang 

dapat menarik seorang investor untuk membeli saham tersebut, makin tinggi 

PER maka makin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Artinya, 

perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang semakin bagus, ini akan 

mempengaruhi terhadap performance perusahaan tersebut di masyarakat. 

Menurut Husnan (2001:342), penggunaan analisis PER untuk mendeteksi 

saham mana yang sudah mempunyai PER yang terlalu tinggi dan yang terlalu 

rendah, dipaparkan oleh kutipan sebagai berikut:

“Analisis PER dapat dilakukan secara individual saham, untuk menentukan 

apakah PER suatu saham sudah terlalu tinggi atau tidak.”



28

Husnan (2001:342) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi PER 

adalah sebagai berikut:

1. “Dividend payout ratio. Apabila faktor-faktor lain dianggap konstan, 

maka meningkatnya payout ratio akan meningkatkan PER.

2. Tingkat keuntungan yang dipandang layak (discount rate). Apabila faktor-

faktor lain dipegang konstan, maka meningkatnya discount rate akan 

menurunkan PER.

3. Pertumbuhan dividen. Apabila faktor-faktor lain dianggap konstan, maka 

meningkatnya pertumbuhan dividen akan meningkatkan PER.”

Alasan Price Earning Ratio (PER) digunakan dalam penilaian intrinsic 

saham adalah sebagai berikut:

1. Merupakan suatu pendekatan statistik intuitif yang menghubungkan harga 

yang dibayar pada pendapatan sekarang.

2. Sederhana cara menghitungnya, tersedia luas, serta dapat dengan mudah 

dibandingkan antar saham.

3. Memiliki hubungan ke beberapa karakteristik perusahaan termasukresiko 

dan pertumbuhan.

c.  Harga Saham

Saham merupakan salah satu jenis efek yang paling banyak diperdagangkan di 

pasar modal. Bahkan saat ini dengan banyaknya emiten yang mencatatkan 

sahamnya di bursa efek, perdagangan saham semakin marak dan menarik 
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investor untuk terjun dalam jual beli saham. Saham merupakan tanda 

penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas (PT). 

Fahmi (2012:85) menyatakan bahwa saham adalah tanda bukti 

penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan,kertas yang 

tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, disertai dengan hak 

dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnnya dan persediaan 

yang siap untuk dijual. Sedangkan Bodie, Kane dan Marcus (2014:298) 

menyatakan bahwa harga saham terhadap nilai buku rasio ini adalah rasio 

harga per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Analisis menganggap 

nilai buku adalah tolak ukur nilai yang baik dan karenanya menggunakan nilai 

rasio  harga saham terhadap nilai buku sebagai indikator seberapa agresif 

pasar menilai perusahaan.

Dengan memiliki suatu saham perusahaan, maka manfaat yang 

diperoleh berupa dividen yang merupakan bagian dari keuntungan perusahaan 

yang dibagikan kepada pemilik saham, capitalgain merupakan bagian dari 

keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dan harga belinya. Anoraga dan 

Pakarti (2001:58)saham didefinisikan sebagai berikut :

“Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga atau bukti 

penyertaan atau pemilikan individu suatu perusahaan. Apabila seorang 

investor membeli saham, maka ia akan menjadi pemilik saham dan disebut 

sebagai pemegang saham perusahaan tersebut.”
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Rusdin (2005:68) menyatakanbahwa saham didefinisikan sebagai berikut:

“Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan 

aktiva perusahaan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat berharga 

dimana ditujukan sebagai bukti penyertaan atau pemilikan seseorang atas 

badan dalam suatu perusahaan, berapapun porsinya dari suatu perusahaan 

yang menerbitkan saham sesuai dengan yang tertera pada saham.

Baridwan (2004:390) menyatakan bahwa saham yang merupakan bukti 

kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) mempunyai beberapa hak sebagai 

berikut:

1. Hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, 

yaitu melalui hak suara dalam rapat pemegang saham.

2. Hak untuk memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk dividen yang 

dibagi oleh perusahaan.

3. Hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan agar 

proporsi pemilikan saham masing-masing pemegang saham dapat tidak 

berubah.

4. Hak untuk menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan 

dilikuidasi.
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Hak-hak tersebut sesuai dengan proporsi kepemilikan atas saham yang 

beredar sehingga hak atas kepemilikan perseroan terbatas berdasarkan atas 

jumlah lembar saham yang dimiliki.Surat berharga saham memiliki 

bermacam-macam bentuk. Macam-macam saham terbagi berdasarkan 

peralihan kas, berdasarkan hak tagih dan berdasarkan kinerja itu sendiri.

A. Berdasarkan peralihan kas

1. Saham atas tunjuk (Bearer Stock)

Saham atas tunjuk merupakan jenis saham yang tidak menyertakan nama 

pemilik dengan tujuan agar saham tersebut dapat dengan mudah 

dipindahtangankan.

2. Saham atas nama ( Registered Stock)

Berbeda dengan saham atas tunjuk, saham atas nama mencantumkan nama 

dari pemilik saham pada lembar saham. Saham atas nama juga dapat 

dipindahtangankan tetapi harus melalui prosedur tertentu.

B. Berdasarkan hak tagih / klaim

Menurut Sartono (2001:329) saham dapat digolongkan menjadi dua bagian 

yaitu :

1. Saham Biasa (Common Stock)

Pemegang saham biasa merupakan pemilik perusahaan yang sebenarnya. 

Pendapatan yang diterima oleh pemegang saham biasa merupakan kelebihan 
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pendapatan atas biaya-biaya, atau laba setelah dikurangi pajak dan dividen 

atas saham preferen. Saham biasamerupakan sumber dana yang permanen, 

karena akan tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tak terbatas 

selama perusahaan masih menjalankan operasi.

2. Saham Preferen (Prefered Stock)

Sebagai sumber modal jangka panjang, saham preferen menduduki posisi 

antara long term debt dengan saham biasa. Seperti halnya saham biasa, saham 

preferen juga merupakan bagian dari modal sendiri. Seperti halnya long term 

debt, saham prefern jugamemberikan pendapatan yang relatif konstan di 

samping itu biaya modal saham preferen cenderung lebih tinggi daripada 

biaya utang, karena risiko yang dihadapi pemegang saham preferen lebih 

besar dari resiko pemegang obligasi. Pemegang saham preferen memiliki 

preferensi atau prioritas dalam pembayaran dividen.”

C. Berdasarkan kinerja perusahaan

1. Blue Chip Stock

Saham ini merupakan saham unggulan, karena diterbitkan oleh 

perusahan yang memiliki kinerja yang bagus, sanggup memberikan deviden 

secara stabil dan konsisten. Perusahaan yang menerbitkan blue chip 

stockbiasanya perusahaan besar yang telah memiliki pangsa pasar tetap.

2. Income Stock



33

Saham ini merupakan saham yang memiliki deviden yang progresif 

atau besarnya deviden yang di bagikan lebih tinggi dari rata-rata deviden 

tahun sebelumnya.

3. Growth Stock

Merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi.

4. Speculative Stock

Saham jenis ini menghasilkan deviden yang tidak tetap, karena 

perusahaan yang menerbitkan memiliki pendapatan yang berubah-ubah 

namun memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang.

5. Counter Sylical Stock

Perusahaan yang menerbitkan jenis saham ini adalah jenis perusahaan 

yang operasionalnya tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. 

Perusahaan tersebut biasanya bergerak dalam bidang produksi atau layanan 

jasa.

d. Pengertian Harga Saham

Sartono (2001:41) menyatakan harga saham adalah sebagai berikut:“Harga 

saham adalah harga sebesar nilai sekarang atau present value darialiran kas 

yang diharapkan akan diterima.” 

Sementara pengertian harga saham menurut Jogiyanto (2003:8)adalah sebagai 

berikut:“Harga saham adalah nilai pasar (market value) yang merupakan 
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harga dari saham di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku 

pasar.”

Harga saham juga dapat diartikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi 

para penjual dan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka 

terhadap profit perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi yang 

berkaitan dengan pembentukan saham tersebut dalam mengambil keputusan 

untuk menjual atau membeli saham.

Harga saham adalah suatu saham yang mempunyai ciri untuk 

memperjualbelikan di bursa efek yang diukur dengan nilai mata uang (harga) 

di mana harga saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan demand dan 

supply.

Tandelilin (2001:156) mengemukakan bahwa :

“Harga pasar saham menentukan besarnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

bisa dihitung dari hasil perkalian harga saham dengan jumlah saham yang 

beredar.”

Bagi investor yang pernah berinvetasi dalam pasar saham mengetahui 

bahwa mungkin saja, dan biasanya benar, ada perbedaan antara harga serta 

pengembalian yang diharapkan dan terealisasi. Dari waktu ke waktu harga sari 

suatu saham dapat naik, turun, atau tetap. Ini merupakan suatu hal yang 

harusdiperhatikan oleh investor yang terlibat dalam kegiatan di pasar modal, 

ataupun manajemen perusahaan publik yang sahamnya tercatat di pasar modal 
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Perkembangan harga saham tersebut selalu menjadi objek yang menarik untuk 

dianalisis. Keberhasilan dan ketepatan memprediksi perkembangan harga 

saham merupakan tujuan yang diharapkan oleh para investor yang bermain di 

pasar modal, terutama investor yang merupakan speculator.Saham biasanya 

diperdagangkan di lantai bursa dengan harga pasar (market value), dan 

mempunyai nilai-nilai lainnya. 

Nilai suatu perusahaan bisa dilihat dari harga saham perusahaan yang 

bersangkutan di pasar modal. Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti 

kekuatan permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga saham mencerminkan 

seberapa besar minat investor terhadap saham suatu perusahaan, karenanya 

setiap saat bisa mengalam perubahan seiring dengan minat investor untuk 

menempatkan modalnya pada saham.

Naik turunnya harga saham yang diperdagangkan di lantai bursa 

ditentukan oleh kekuatan pasar. Jika pasar menilai bahwa perusahaan penerbit 

saham dalam kondisi baik, maka biasanya harga saham perusahaan yang 

bersangkutan akan naik; demikian pula sebaliknya, jika perusahaan dinilai 

rendah oleh pasar, maka harga saham perusahaan juga akan ikut turun bahkan 

bisa lebih rendah dari harga di pasar sekunder antara investor yang satu 

dengan investoryang lain sangat menentukan harga saham perusahaan.



36

e. Penilaian Harga Saham

Dalam aktivitas di pasar modal harga saham merupakan faktor yang 

sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melaksanakan 

investasi juga semakin besar, maka keuntungan yang diperoleh pemegang 

saham emiten yang bersangkutan juga cenderung naik.

Bagi investor harga saham, pergerakannya merupakan faktor penting 

dalam investasi di pasar modal. Harga saham dikatakan tidak wajar apabila 

harganya ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Melalui penilaian 

saham inilah investor akan dapat memutuskan untuk menentukan strategi 

investasi. Harga saham mencerminkan nilai perusahaan, semakin tinggi nilai 

harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. 

Setiap perusahan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan harga 

sahamnya. Husnan (2001:290) mengemukakan bahwa:

“Penilaian harga saham merupakan suatu mekanisme untuk merubah 

serangkaian variabel ekonomi perusahaan yang diramalkan (atau yang di 

amati) menjadi perkiraan tentang harga saham.Variabel-variabel ekonomi 

tersebut seperti misalnya laba perusahaan, deviden yang dibagikan, varibilitas 

laba, dan sebagainya.”

Upaya untuk merumuskan bagaimana menghitung harga saham yang 

seharusnya (nilai intrinsik) telah dilakukan oleh setiap analis dengan tujuan 

untuk dapat memperoleh keuntungan yang memuaskan. Namun demikian, 
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sulit bagi investor untuk terus bisa “mengalahkan” pasar dan memperoleh 

keuntungan di atas normal. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga saham tersebut. Sebenarnya faktor-faktor tersebut 

mudah diketahui.

Masalahnya adalah bagaimana menerapkan faktor-faktor tersebut ke 

dalam suatu model perhitungan yang bisa dipergunakan untuk memilih saham 

mana yang seharusnya dimasukkan ke dalam portofolio. Husnan (2001:315) 

memformulasikan kedalam suatu pendekatan analisis yang sistematis dalam 

menganalisis harga pasar pada dua pendekatan analisis harga yaitu :

1. Analisis fundamental

Para pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa sekuritas memiliki 

nilai intrinsik tertentu atau nilai yang sebenarnya. Nilai intrinsik suatu 

sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya, 

yang berasal dari dalam perusahaan (emiten), industri maupun keadaan 

perekonomian makro. Analisis fundamental tersebut akan membandingkan 

nilai intrinsik suatu sekuritas dengan harga pasarnya guna menentukan apakah 

harga pasar sekuritas sudah benar-benar mencerminkan nilai intrinsik atau 

belum. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut maka akan ditentukan strategi 

investasi.

Ide dasar pendekatan ini adalah bahwa harga sekuritas akan 

dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan itu sendiri akan 
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dipengaruhi oleh kondisi industri dan perekonomian secara umum. Analisis 

ini didahului oleh proses analisis terhadap variabel yang secara fundamental 

diperkirakan akan mempengaruhi suatu harga saham. Analisis ini berusaha 

mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perusahaan di 

masa yang akan datang. Pendekatan dan model-model analisis fundamental 

diarahkan untuk menjawab apakah harga suatu saham undervalued atau 

overvalued.

2. Analisis Teknikal

Dilain pihak, analisis teknikal menganalisis dengan hanya 

memperhatikan perubahan harga sekuritas tersebut dari waktu lalu. Berlainan 

dengan pendekatan fundamental, analisis teknikal tidak memperhatikan 

faktor-faktor fundamental (seperti kebijakan pemerintah, pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan penjualan perusahaan, pertumbuhan laba, 

perkembangan tingkat bunga, dan lain-lain), yang mungkin mempengaruhi 

harga saham (kondisi pasar).Pemikiran yang mendasari analisis tersebut 

adalah (a) bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan, (b) 

bahwa informasi tersebut ditunjukan oleh perubahan harga di waktu lalu, dan 

(c) karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, dan pola 

tersebut akan berulang. Dari dua jenis analisis diatas, yang paling sering 

digunakan adalah jenis analisis fundamental dan salah satu indikatornya 

adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan bisa memberikan 
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informasi kepada investor mengenai kinerja keuangan perusahaan sehingga 

dapat menarik investor untuk berinvestasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Husnan (2001:315) sebagai berikut:

Secara tradisional analisis fundamental telah memperoleh perhatian yang 

cukup besar dari para analis sekuritas, dan perkembangan penelitian tentang 

konsep pasar yang efisien telah mempengaruhi analisis saham.”

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa analisis fundamental lebih 

banyak dipergunakan dalam menganalisis dan memilih saham, karena analisis 

fundamental mendasarkan diri pada kinerja perusahaan, di mana pada 

umumnya investor lebih mengutamakan informasi tentang kondisi perusahaan 

dan prospeknya di masa yang akan datang.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham.

Arifin (2001 : 116-125)faktor – faktor yang mempengaruhi harga 

saham adalah sebagai berikut :

a. Kondisi fundamental emiten

Faktor fundamental merupakan faktor yang erat kaitannya dengan 

kondisi perusahaan yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya 

manusia, kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja 

keuangan perusahaan. Husnan (2001 : 315)analisis fundamental mencoba 

memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang dengan :
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“1) Mengestimasi nilai faktor–faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham di masa yang akan datang.

2) Menetapkan hubungan variabel–variabel tersebut sehingga di peroleh 

taksiran harga saham.”

Model ini sering disebut sebagai share price forecasting dan sering 

digunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas. Dalam model ini 

langkah yang paling penting adalah mengidentifikasi faktor–faktor 

fundamental yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham. Faktor yang 

dianalisis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi perusahaan, 

yang meliputi kondisi manajemen, organisasi, SDM, dan keuangan 

perusahaan yang tercermin dalam kinerja perusahaan.

Menurut Jogiyanto ( 2003 : 315 )mengenai analisis fundamental adalah 

sebagai berikut:

“Analisis fundamental merupakan analisis yang menggunakan data–

data finansial yaitu data–data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan, 

seperti laba, deviden yang dibagi dan sebagainya.”

Dengan demikian untuk menganalisis harga saham digunakan analisis 

fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang berkaitan dengan 

kondisi internal perusahaan. Salah satu komponen yang berhubungan dengan 

kondisi internal perusahaan adalah kinerjaperusahaan manufaktur yang terdiri 

dari rasio profitabilitas yang menggunakan indikator Earning Per Share 
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(EPS), serta rasio pasar yang menggunakan indikator Price Earning Ratio 

(PER).

Marcus (2014:324)Rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) 

pada tigkatpenjualan, asset, dan modal saham yang tertentu. Salah satu 

indikator keberhasilan suatu perusahaan ditunjukkan oleh besarnya earning 

pershare dari perusahaan yang bersangkutan. Pada umumnya, investor 

akanmengharapkan manfaat dari investasinya dalam bentuk laba per lembar 

saham, sebab earning per share (EPS) ini menggambarkan jumlah 

keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Sedangkan 

jumlah EPS yang akan didistribusikan kepada investor saham tergantung pada 

kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran deviden. EPS yang tinggi 

menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat 

kesejahteraan yang lebih baik kepada pemegang saham, sedangkan 50 EPS 

yang rendah menandakan bahwa perusahaan EPS yang rendah menandakan 

bahwa perusahaan gagal memberikan kemanfaatan sebagaimana yang 

diharapkan oleh pemegang saham. 

Marcus (2014:294) Rasio pasar merupakan rasio yang mengukur harga 

pasar relative terhadap nilai buku perusahaan. Indikator dari rasio pasar yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah Price Earning Ratio (PER), faktor 

fundamental perusahaan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan laba masa depan. PER diperoleh dengan 

membandingkan harga saham dengan laba per lembar saham yang kemudian 

menjadi ukuran penting yang menjadi landasan pertimbangan seorang 

investor membeli saham sebuah perusahaan. Hal umum yang dilakukan 

adalah menjadikan price earning sebagai pembanding untuk menilai 

pertumbuhan suatu perusahaan.

b. Hukum permintaan dan penawaran

Setelah faktor fundamental faktor permintaan dan penawaran menjadi 

faktor kedua yang mempengaruhi harga saham. Dengan asumsi bahwa begitu 

investor mengetahui kondisi fundamental perusahaan mereka akan melakukan 

transaksi jual beli. Tranasaksi–transaksi inilah yang akan mempengaruhi 

fluktuasi harga saham.

c. Tingkat suku bunga

Dengan adanya perubahan suku bunga, tingkat pengembalian hasil 

berbagai sarana investasi akan mengalami perubahan. Bunga yang tinggi akan 

berdampak pada alokasi dana investasi pada investor. Investor produk bank 

seperti deposito atau tabungan jelas lebih kecil risikonya jika dibandingkan 

dengan investasi dalam bentuk saham, karena investor akan menjual saham 

dan dananya akan ditempatkan dibank. Penjualan saham secara serentak akan 

berdampak pada penurunan harga saham secara signifikan.
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d. Valuta asing

Mata uang amerika (Dolar) merupakan mata uang terkuat diantara 

mata uang yang lain. Apabila dolar naik maka investor asing akan menjual 

sahamnya dan ditempatkan dibank dalam bentuk dolar sehingga menyebabkan 

harga saham akan naik.

e. Dana asing dibursa

Mengamati jumlah dana investasi asing merupakan hal yang penting, 

karena demikian besarnya dana yang ditanamkan, hal ini menandakan bahwa 

kondisi investasi di Indonesia telah kondusif yang berarti pertumbuhan 

ekonomi tidak lagi negatif, yang tentu saja akan merangsang kemampuan 

emiten untuk mencetak laba. Sebaliknya jika investasi asing berkurang, ada 

pertimbangan bahwa mereka sedang ragu atas negeri ini, baik atas keadaan 

sosial politik maupun keamanannya. Jadi besar kecilnya investasi dana asing 

di bursa akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan harga saham.

f. Indeks harga saham

Kenaikan indeks harga saham gabungan sepanjang waktu tertentu, 

tentunya mendatangkan kondisi investasi dan perekonomian negara dalam 

keadaan baik. Sebaliknya jika turun berarti iklim investasi sedang 

burukKondisi demikian akan mempengaruhi naik atau turunnya hargasaham 

di pasar bursa.
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g. News and rumors

Berita yang beredar di masyarakat yang menyangkut beberapa hal baik 

itu masalah ekonomi, sosial, politik keamanan, hingga berita seputar reshuffle 

kabinet. Dengan adanya berita tersebut, para investor bisa memprediksi 

seberapa kondusif keamanan negeri ini sehingga kegiatan investasi dapat 

dilaksanakan. Ini akan berdampak pada pergerakan harga saham di bursa.

g. Hubungan Rasio Profitabilitas dan Rasio Pasar dengan Harga Saham

Sebelum melakukan investasi saham, individu atau organisasi harus 

memastikan bahwa investasi yang dilakukan adalah tepat. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menerapkan berbagai alternatif cara penilaian apakah 

saham yang dipilih benar-benar merupakan saham yang akan mendatangkan 

pengembalian positif di waktu yang akan datang. Baik pada deviden yaitu 

pola investasi jangka panjang maupun penerimaan perubahan harga saham itu 

sendiri atau yang sering terjadi pada investasi jangka pendek.Sartono 

(2001:122) pengertian rasio profitabilitas perusahaan, adalah sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri.”Dari beberapa alternatif penilaian investasi 

salah satunya adalah analisissecara fundamental. Artinya seorang calon 

investor mencoba untuk meramal masadepan portofolio yang dipilihnya 
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berdasarkan performa perusahaan yangdigambarkan dari data sekunder 

perusahaan, yaitu berupa neraca, laba rugi,perubahan modal, arus modal dan 

laporan pendukung lainnya yang wajibdiketahui oleh seorang calon investor. 

Rasio profitabilitas yang menunjukkankemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan merupakan salah satucara untuk mengetahui 

performa perusahaan. Jika kondisi perusahaandikategorikan menguntungkan 

atau menjanjikan keuntungan di masa mendatangmaka banyak investor yang 

akan menanamkan dananya untuk membeli sahamperusahaan tersebut. Dan 

hal itu tentu saja mendorong harga saham naik menjadilebih tinggi.Seperti 

yang dinyatakan oleh Husnan (2001:317)yaitu sebagai berikut:

“Jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat, harga 

saham akan meningkat. Dengan kata lain, profitabilitas akan mempengaruhi 

harga saham.”

Sementara Sartono (2001:114) menyatakan bahwa:

“ pemilik (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 dimasa datang.”

Untuk melakukan analisis rasio profitabilitas, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan indikator Earning Per Share (EPS) sebagai berikut: 

Earning Per Share (EPS) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba tiap lembar sahamnya. EPS dapat diperoleh dengan 
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membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham beredar. Pada 

umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham, dan calon pemegang 

saham sangat tertarik denganEPS, karena hal ini menggambarkan jumlah 

rupiah yang diperoleh untuk setiap pemegang saham biasa. 

Calon pemegang saham tertarik dengan EPS yang relative lebih besar 

karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. 

EPS dianggap sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu perusahaan yang 

penting bagi investor dan manajemen. Data laba per lembar saham dilaporkan 

dalam laporan keuangan dan digunakan secara luas oleh pemegang saham dan 

calon investor dalam mengevaluasi kemampuan menghasilkan laba 

perusahaan. 

EPS yang besar menandakan kemampuan perusahaan yang lebih besar 

dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham. 

Peningkatan EPS menandakan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan taraf 

kemakmuran investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada 

perusahaan.

Apabila perusahaan mampu meningkatkan laba untuk tiap lembar 

sahamnya, maka investor menganggap bahwa perusahaan dapat memberikan 

deviden per lembar saham yang besar pula, hal ini akanmenambah tingkat 

kepercayaan investor terhadap emiten. Kepercayaan investor terhadap emiten 

akan selalu bersama dengan permintaan akan saham emiten. Apabila 
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permintaan akan saham emiten meningkat maka harga sahampun akan 

meningkat. 

Demikian pula sebaliknya jika perusahaan tidak dapat meningkatkan 

laba untuk tiap lembar sahamnya, maka investor menilai bahwa perusahaan 

tidak dapat memberikan keuntungan. Hal ini berakibat investor tidak tertarik 

dengan saham emiten dan permintaan saham akan turun, jika permintaan 

saham turun maka harga saham turun.

Hanafi (2005:199)dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan menyatakan 

bahwa:

“EPS bisa digunakan untuk beberapa macam analisis, EPS bisa digunakan 

untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analisis surat 

berharga, dan EPS juga mudah dihubungkan dengan harga saham.”

Sementara Husnan (2001:317) dalam bukunya Dasar-dasar Teori Portofolio 

dan Analisis Sekuritas menyatakan bahwa:

“Terdapat dua alasan mengapa variabel Earning Per Share (EPS) dan Price 

Earning Ratio (PER) menjadi perhatian investor. Pertama,untuk dapat 

meningkatkan pembayaran dividen, perusahaan harus mampu meningkatkan 

laba yang diperoleh. Kedua, umumnyaterdapat korelasi yang kuat antara 

pertumbuhan laba (EPS) denganpertumbuhan harga saham.”

Sudut pandang rasio pasar lebih banyak berdasarkan pada sudut 

investor (atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga 
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berkepentingan terhadap rasio-rasio ini, angka rasio pasar juga dapat 

digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba di masa datang. Kesediaan investor untuk menerima kenaikan PER 

sangat tergantung pada prospek perusahaan. Pengertian Rasio Pasar menurut 

Hanafi (2005:87) adalah sebagai berikut:

“Rasio pasar adalah rasio yang mengukur harga pasar relative terhadap nilai 

buku perusahaan.”

Indikator yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis rasio pasar 

perusahaan adalah Price Earning Ratio (PER). Price Earning Ratio (PER) 

digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investor dapat 

mempertimbangkan rasio ini untuk memilah-milah saham mana yang 

nantinya dapat memberikan keuntungan yang besar di masa mendatang. PER 

menunjukkan hubungan antara harga pasar saham biasa dengan earning per 

share. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya 

mempunyai PER yang tinggi, demikian pula sebaliknya perusahaan dengan 

pertumbuhan yang rendah memiliki PER yang kecil atau rendah.

PER tidak mempunyai makna apabila perusahaan mempunyai laba 

yang sangat rendah (abnormal) atau bahkan negatif. Dalam keadaan ini PER 

perusahaan akan begitu tinggi (abnormal) atau bahkan negatif. PER 

merupakan bagian dari rasio pasar di mana sudut pandang rasio ini lebih 
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banyak dari sudut pandang investor dan juga merupakan ukuran untuk 

menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham suatu 

perusahaan. Keinginanan investor untuk melakukan analisis suatu saham 

melalui rasio-rasio keuangan seperti PER disebabkan adanya keinginan 

investor atau calon investor akan saham perusahaan tersebut. Adapun 

kegunaan rasio ini adalah :

1) Menentukan nilai pasar saham yang diharapkan,

2) Menentukan nilai pasar saham di masa yang akan datang.

Tandelilin (2001:194) dalam bukunya Analisis Investasi dan Manajemen 

Portofolio menyatakan bahwa:

“Informasi Price Earning Ratio (PER) mengindikasikan besarnya rupiah yang 

harus dibayarkan investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. 

Dengan kata lain, PER menunjukan besarnya harga setiap satu rupiah earning 

perusahaan. Di samping itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif saham 

perusahaan.”

Husnan (2001:332) dalam bukunya Dasar-dasar Teori Portofoliodan Analisis 

Sekuritas menyatakan bahwa:

“Secara fundamental rasio PER diperhatikan oleh investor dalam memilih 

saham karena perusahaan yang mempunyai nilai PER yang tinggi 

menunjukkan nilai pasar yang tinggi pula atas saham tersebut, sehingga 

saham tersebut akan diminati oleh investor dan hal ini pada akhirnya akan 
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berdampak pada kenaikan harga saham, sebaliknya apabila perusahaan 

mempunyai PER yang rendah menunjukkan nilai pasar yang rendah sehingga 

akan berdampak terhadap penurunan harga saham.”

E. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Rasio Profitabilitas dengan Harga Saham

Pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik 

dari dalam perusahaan itu sendiri ataupun dari luar perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena investor memiliki harapan atas sejumlah pengembalian 

atas nilai investasinya di saat ini. Pengembalian itu tentunya tergambar jelas 

pada performa perusahaan, jika dari tahun ke tahun perusahaan mengalami 

keuntungan yang signifikan tentu pula investor cenderung memiliki harapan 

yang cukup optimis. Pengembalian yang pasti didapatnya, sementara itu jika 

perusahan pada tahun–tahun terakhir mengalami kerugian maka secara 

otomatis terbayang didalam benak investor sejumlah kerugian yang 

dihitungnya. Definisi Rasio Profitabilitas menurut Mamduh Hanafi (2005:85) 

adalah sebagai berikut:

”Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan 

modal saham yang tertentu.”
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2. Hubungan Rasio Pasar dengan Harga Saham

Pengertian Rasio Pasar menurut Mamduh Hanafi (2005:87) adalah sebagai 

berikut:

“Rasio pasar adalah rasio yang mengukur harga pasar relative terhadap 

nilai buku perusahaan.” Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada 

sudut investor (atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio - rasio ini. Indikator dari rasio pasar yang akan 

digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah Price Earning Ratio (PER). 

Alasan PER digunakan dalam penelitian ini karena PER merupakan model 

analisis fundamental yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat 

kapitalisasi pasar dan hasilnya cukup andal untuk mengukur tingkat 

kapitalisasi pasar berdasarkan EPS. 

PER menghubungkan nilai pasar saham perusahaan terhadap nilai 

bukunya. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa PER sebagai indikator 

dari Rasio Pasar dapat mempengaruhi Harga Saham. Hal umum yang 

dilakukan adalah menjadikan rasio price earning sebagai pembanding untuk 

menilai pertumbuhan suatu perusahaan. Artinya, pertumbuhan suatu 

perusahaan dinilai tinggi jika rasio price earning perusahaan tersebut lebih 

tinggi dibandingkan dengan rasio price earning perusahaan dalam industri 

yang sejenis. 
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Investor dapat memilah-milah nilai saham mana yang nantinya dapat 

memberikan keuntungan yang besar di masa mendatang. PER 

menggambarkan harga saham di bursa pada tanggal neraca atau tanggal lain 

yang dibandingkan laba per lembar saham selama satu periode. Secara umum, 

saham dengan PER yang lebih rendah dari perusahaan sejenis sering disebut 

sebagai saham murah atau undervalue, sehingga memberikan daya tarik 

tersendiri bagi investor untuk membelinya. Namun, saham perusahaan yang 

bagus seringkali diburu para investor sehingga harganya menjadi sangat tinggi 

yang mengakibatkan PER menjadi lebih tinggi, dan sebaliknya. 

Investor harus jeli dalam memilih saham perusahaan yang bagus 

dengan PER yang rendah. Sebaiknya kita menggunakan dan melihat rasio 

PER sebuah perusahaan dalam satu periode yang cukup lama. Jadi kita akan 

melihat PER sebuah perusahaan berdasarkan trend perubahan angka PER 

secara historis.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun teori – teori dari variabel rasio profitabilitas,rasio pasar dan harga 

saham yang mendasari terbentuknya kerangka pikir penelitian ini sebagai 

berikut :

1. Rasio Profitabilitas

Brealey Myers danMarcus (2006,80:81) Rasio profitabilitas merupakan 

mengukur perusahaan besar yang diharapkan Menghasilkan lebih banyak 
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laba dari pada perusahaan  kecil, jadi untuk memfasilitasi perbandingan 

lintas perusahaan, total laba diekspresikan dalam basis per dolar. Misalnya 

pemegang saham ingin tahu berapa banyak laba yang telah dihasilkan 

untuk setiap dolar yang telah mereka investasikan dalam perusahaan. 

demekian pula margin laba memberitahu kita laba yang dihasilkan oleh 

setiap dolar penjualan. 

Analisis keuangan menerapkan beberapa ukuran profitabilitas. Margin 

laba ( Profit Margin ) jika anda ingin tahu proporsi pendapatan yang 

berhubungan dengan laba, ketika perusahaan sebagian didanai oleh utang, 

laba dibagi antara pemegang utang dan pemegang saham. Kita tidak ingin 

mengatakan bahwa perusahaan semacam itu kurang menguntungkan hanya 

karena perusahaan menerapkan pendanaan utang dan membayar sebagian 

labanya sebagai bunga.

2. Rasio Pasar

Jogiyanto (2008,125) menyatakan : Rasio Pasar merupakan harga 

saham yang terjadi dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh 

pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham bersangkutan dipasar bursa.

3. Harga Saham 

Fahmi (2012,85) mengatakan bahwa : Saham adalah tanda bukti 

penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan,kertas yang 
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tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, disertai dengan 

hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnnya dan 

persediaan yang siap untuk dijual.

Gambar 2

Hubungan Rasio Profitabilitas,Rasio Pasar dan Harga Saham

Analisis

Fundamental

Laporan

Keuangan

Analisa Rasio

Keuangan

Rasio Profitabilitas 
(X1)

Earning PerShare 
(EPS)

Rasio Pasar (X2)

Price Earning Ratio 
(PER)

Harga Saham 
( Y )
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- Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2 diatas untuk menjawab rumusan  masalah maka secara 

konsep teori dilakukan menganalisis fundamental dari laporan keuangan 

dengan metode analisis rasio keuangan terdiri dari rasio profitabilitas (EPS) 

dan rasio pasar (PER) yang akan dilihat dan diukur pengaruhnya terhadap 

Harga saham.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori Sugiyono (2013:96).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat pengaruh rasio profitabilitas dan rasio pasar terhadap 

harga saham Perusahaan Property yang terdaftar di BEI.

Didugarasio profitabilitas berpengaruh lebih dominan terhadap harga saham 

Perusahaan Property yang Terdaftar di BEI.


