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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlela (2017) menunjukan bahwa, secara simultan 

variabel CR, DER, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara 

parsial menunjukkan bahwa variabel CR tidak berpengaruh terhadap harga saham, 

sedangkan variabel DER dan ROA berpengaruh terhadap harga saham. Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa secara dominan variabel ROA yang paling berpengaruh 

terhdap harga saham. 

2. Penelitian menurut Musfitria (2016) model penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda dengan data panel menggunakan metode PLS. 

Menunjukkan bahwa hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel leverage 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto dan Ariska (2017) penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang menunjukkan 

bahwa secara simultan ROA, ROE, dan DER berpengaruh terhadap harga 

saham, sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh 

tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap harga saham, sedangkan 

menurut hasil uji parsial menunjukkan bahwa ROA, ROE, dan DER 

berpengaruh terhadap harga saham. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri, dkk (2016) menunjukkan bahwa metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 

linier berganda hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simulatan variabel 

ROE, EPS, DR, dan DER berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

saham. Secara parsial EPS merupakan variabel yang berpengaruh terhadap 

harga saham, sedangkan variabel ROE, DR, dan DER secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhdap harga saham. 

 

B. Tinjauan Teori  

Teori yang mendasari dalam penelitian mengenai profitabilitas dan leverage 

terhadap harga saham didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga 

saham.  

1. Pengertian Saham 

Menurut Fakhrudin (2012:5) saham dapat didefiniskan sebagai tanda 

atau pemilikkan seseorangatau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Adanya 

saham akan membrikan gambaran bahwa perusahaan memiliki asset untuk 

dipertahankan dan untuk menarik investor. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau dalam badan suatu perusahaan atau perseroan terbatas 

(Darmaji, 2001:5). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan saham 

adalah bukti pemilikan seseorang atau badan atas aset-aset perusahaan yang 

menerbitkan saham. 
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2. Pengertian Harga Saham 

Menurut Fakhrudin (2012:102) harga sebuah saham dapat berubah naik 

atau turun dalam hitungan waktu, hal tersebut terjadi karena banyaknya 

pesanan yang masuk. Sedangkan, Menurut Sunariyah (2011: 136 ) harga 

saham merupakan satuan angka dasar yang telah di sepakati. Para investor 

sebelum mengambil keputusan harus mengetahui bagaimana perkembangan 

perubahan dan penurunan harga saham di perusahaan tersebut. 

Menurut Tandelilin (2010:133) harga saham merupakan cerminan dari 

ekspektasi investor terhadap faktor-faktor earning, aliran kas dan tingkat 

return yang diisyaratkan investor, yang mana ketiga faktor tersebut juga 

sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harga saham 

merupakan harga selembar kertas yang diperjual belikan di pasar modal yang 

mana harga saham dapat berubah kapan saja dan dipengaruhi oleh permintaan 

dan penawaran terhadap saham itu sendiri di pasar. Pengukuran harga saham 

merupakan gambaran kinerja perusahaan tersebut. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham  

Menurut Samsul (2015:202) adapun faktor-faktor makroekonomi yang 

mempengaruhi harga saham adalah: 

a) Tingkat Bunga Umum 

Kenaikan tingkat bunga pinjaman sangat berdampak negative bagi 

setiap emiten, meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan laba 

bersih. Penurunan laba bersih berarti penurunan laba per saham dan 

akhirnya akan berakibat turunnya harga saham di pasar. Di sisi lain 
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naiknya tingkat bunga deposito akan mendorong investor untuk menjual 

saham kemudian menabung dalam deposito. 

Kenaikan tingkat suku bunga pinjaman ataupun tingkat bunga deposito 

berdampak turunnya harga saham. Penurunan tingkat bunga pinjaman 

maupun tingkat bunga deposito akan menaikkan harga saham dipasar. 

Penurunan tingkat bunga pinjaman akan meningkatkan laba bersih per saham 

sehingga mendorong harga saham meningkat. Penurunan tingkat bunga 

deposito akan mendorong investor beralih investasi dari produk perbankan ke 

pasar modal. Investor banyak membeli saham sehingga harga saham 

terdorong naik akibat permintaan saham yang meningkat. 

b) Inflasi 

Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negative 

tergantung derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat 

merugikan perekonomian secara keseluruhan, banyak perusahaan yang 

akan mengalami kebangkrutan. Inflasi yang sangat rendah akan berakibat 

pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban, yang pada akhirya 

mengakibatkan harga saham bergerak secara lamban pula. Pekerjaan yang 

sulit adalah menciptakan tingkat inflasi yang dapat menggerakkan dunia 

usaha menjadi semarak, pertumbuhan ekonomi yang dapat menutupi 

pengganguruan, perusahaan dapat memperoleh keuntungan memadai, dan 

harga saham di pasar bergerak normal. 

c) Perpajakan 

Kenaikan pajak penghasilan badan usaha akan memberatkan 

perusahaan dan mengurangi laba bersih yang pada tahap berikutnya dapat 
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menurunkan harga saham. Kenaikan pajak penjualan dapat menurunkan 

omzet penjualan akibat permintaan barang menurun karena konsumen 

keberatan dengan kenaikan harga barang. Laba bersih perusahaan juga 

menurun dikarenakan omzet yang turun. Kenaikan pajak penghasilan 

perorangan menyebabkan pendapatan yang dikonsumsi juga berkurang, 

dan pada tahapan berikutnya akan mengurangi penjualan perusahaan 

secara agregat. 

d) Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh 

positif atau negative pada perusahaan tertentu yang terkait dengan 

kebijakan tersebut. Contohnya, larangan ekspor semen selama periode 

tertentu. Pabrik semen yang hanya menjual di dalam negeri sangat 

mungkin akan kehilangan kesempatan memperoleh laba ekstra dari ekspor, 

sehingga kebijakan tersebut dianggap berdampat negative bagi pabrik 

semen. Bagi usaha bidang properti harga semen produk local akan lebih 

murah karena persediaan dalam negeri berlimpah. Bagi usaha properti 

kebijakan pemerintah tersebut berdampak positif dan harga saham pabrik 

semen akan turun di pasar dan harga saham dari usaha properti akan naik. 

e) Kurs Valuta Asing 

Perubahan satu variabel makroekonomi memiliki dampak yang 

berbeda terhadap setiap jenis saham, artinya suatu saham dapat terkena 

dampak positif sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif. 

Pengunaan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) sebagai acuan untuk 

menganalisis saham individual harus hati-hati. 
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f) Bunga Luar Negeri 

Pada umumnya emiten yang mempunyai pinjaman dalam valuta 

asing dibebani bunga yang berpedoman pada SIBOR (Singapore Interbank 

Offered Rate) atau LIBOR (London Interbank Offered Rate) atau prime 

rate US di Amerika Serikat. Beban bunga pinjaman sebesar SIBOR + 

spread, atau LIBOR + spread atau prime rate US + spread.  

Jumlah spread berkisar antara 2% sampai 4%, tergantung tingkat 

risiko negara si peminjam. Masa pinjaman pada umumnya berjangka 

Panjang, tetapi tingkat bunga selalu dievaluasi atau diperbarui setiap 

triwulan atau tengah tahunan. Perubahan tingkat bunga yang dikeluarkan 

oleh Federal Reserve System (FED) saat ini berpengaruh besar terhadap 

harga saham. 

g) Ekonomi Internasional 

Bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional atau 

kegiatan ekspor impor, kondisi ekonomi negara counterpart (negara tujuan 

ekspor atau negara asal impor) sangat berpengaruh terhadap kinerja emiten 

dimasa depan investor yang sudah menjadi nasabah dari suatu perusahaan efek 

atau broker efek akan lebih mudah mengakses informasi karena sudah 

disediakan melalui computer informasi yang disewa dari provider tersebut. 

Broker efek juga menyediakan analisis saham harian, mingguan, maupun 

bulanan yang telah diolah oleh bagian riset dari perusahaan efek yang 

bersangkutan.  

h) Siklus Ekonomi 

Siklus ekonomi mempunyai pengaruh terhadap harga saham untuk 

masa yang Panjang lebih dari 5 tahun. Ekonomi yang tumbuh setiap bidang 
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usaha memperoleh kemajuan, lapangan kerja tersedia banyak, 

pengangguran relative kecil, pendapatan masyarakt meningkat dan 

keamanan lebih terjamin, maka kegiatan bursa efek menjadi semarak. 

Harga saham mengalami kenaikan sepanjang periode kemakmuran, 

walaupun sekali waktu mengalami penurunan sebagai koreksi atau suatu 

kenaikan harga saham yang terlalu ekstrim. Jenis saham yang mengalami 

kenaikan tajam selama masa ekonomi yang sedang tumbuh adalah saham 

yang berasal dari emiten yang memproduksi barang-barang tahan lama. 

i) Paham Ekonomi 

Teori klasik, Smith berargumen bahwa kegiatan ekonomi 

dilaksankan oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah dalam arti 

pemerintah tindak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang masyarakat 

dapat menanganinya, pemerintah sebagai penyelenggara begara bertindak 

sebagai pengatur agar kegiatan ekonomi masyarakat berjalan teratur, dan 

persaingan berjalan dengan sehat. 

Teori Keynes berteori bahwa pemerintah harus aktif melakukan 

pembanguna ekonomi. Melalui APBN pemerintah dapat menciptakan 

permintaan, sehingga mendorong kegiatan ekonomi swasta menurut 

Keynes permintaan menimbulkan penawaran (demand creates supply) dan 

permintaan dapat dikendalikan sebagian oleh pemerintah melalui APBN 

Teori Arthur mendukung teori supply creates demand. Pemerintah 

menciptakan kondisi ekonomi yang akan memungkinkan pihak swasta 

untuk melakukan ekspansi atau menawarkan berbagai produk baru. 

Pemerintah harus mengurangi tarif pajak shingga para pengusaha dapat 

berekspansi usahanya dan masyarakat dapat berbelanja lebih banyak. 
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Teori Ekonomi Moneter, berteori bahwa uang beredar merupakan 

salah satu faktor yang paling dominan dalam penentuan fluktasi harga 

khususnya dalam jangka Panjang. Para moneteris berpandangan bahwa 

suatu pengendalian yang baik terhadap uang beredar, yaitu suatu kenaikan 

atau penurunan perlahan-lahan uang beredar akan berdampak positif 

terhadap kesehatan ekonomi. 

j) Peredaran Uang 

Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kebijakn 

fiscal (pajak) dan kebijakan moneter (peredaran uang). Kebijakan pajak 

dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah uang yang beredar dengan 

menurunkan atau menaikkan tarif pajak. Kebijakan moneter dilaksanakan 

oleh bank sentral melalui tiga cara yaitu perubahan reserve requirements, 

perubahan discount rate, dan open market operation. 

Menurut Samsul (2015:202) adapun faktor-faktor mikroekonomi yang 

mempengaruhi harga saham adalah: 

a) Laba bersih per saham (EPS) 

EPS merupakan bentuk pemberian keuntungan yang diberikan dari 

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimilki. Bagi para 

investor, informasi EPS merupakan informasi yang dianggap paling 

mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan prospek earning 

perusahaan di masa depan. Suatu indikator keberhasilan dalam 

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.  

Pola pemikiran tersebut akan mendorong seorang investor untuk 

melakukan pembelian saham pada perusahaan yang memiliki nilai earning 

per share yang tinggi. Pada kondisi yang seperti itulah harga saham di 
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pasar modal akan bergerak naik karena meningkatnya jumlah permintaan 

saham. 

b) Laba usaha per saham (PER) 

PER merupakan rasio yang membandingkan antara harga saham biasa 

yang beredar dengan laba per lembar saham. Besar dan kecilnya nilai PER 

dapat dipergunakan oleh investor sebagai pertimbangan dalam melakukan 

investasi yang nantinya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perolehan 

return saham, oleh sebab itu komponen-komponen yang terdapat di dalam 

PER perlu diperhatikan. Pada prinsipnya PER memberikan indikasi mengenai 

jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga 

saham dan keuntungan pada suatu periode tertentu. 

c) Nilai buku per saham (PBV)  

PBV merupakan rasio yang menggambarkan harga jual perusahaan 

yang sedang beroperasi, apabila nilai PBV tinggi maka akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai suatu perusahaan, maka semakin 

besar pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. 

Kemakmuran yang diterima oleh pemilik perusahaan merupakan kekayaan 

bagi perusahaan tersebut. 

d) Rasio ekuitas terhadap hutang (DER) 

DER merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan utang 

dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan 

modal sendiri perusahaan tersebut untuk memebuhi seluruh kewajibannya, 

jika debt to equity ratio (DER) perusahaan tinggi, ada kemungkinan harga 

saham perusahaan akan rendah karena jika perusahaan memperoleh laba, 

perusahaan cenderung untuk menggunakan laba tersebut untuk membayar 
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utangnya dibandingkan dengan membagi dividend, hal tersebut membuat 

minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan menjadi 

rendah, hal ini akan membuat harga saham juga akan turun. 

e) Rasio laba bersih terhadap ekuitas (ROE) 

ROE adalah rasio yang mengukur efektivitas atau kemampuan 

perusahaan dalam mengelola modalnya dari para investor dalam 

memperoleh laba bersih. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan 

maka kinerja perusahaan semakin baik. Tentunya investor akan tertarik 

dengan ROE yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, nilai yang tinggi 

pada return on equity menunjukkan tingkat pengembalian yang akan 

diterima investor tinggi pula. Hal ini tentunya akan menarik minat investor 

membeli saham, dan karena tingkat permintaan yang tinggi ini akan 

menyebabkan harga saham naik. 

f) Cash flow per saham 

Merupakan aliran kas sebuah perusahaan dibagi dengan jumlah saham 

yang beredar. Semakin besar angka ini artinya perusahaan tersebut semakin 

sehat. Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi 

kewajiban, dan membagikan dividen kepada para investor. disimpulkan bahwa 

besarnya jumlah arus kas secara langsung mempengaruhi minat investor yang 

pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap harga saham. 

4. Pengertian Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2016:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 
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Dikatakan perusahaan baik apabila mampu memnuhi target laba yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. 

Menurut Brigham dan Housten (2014:146) rasio profitabilitas yang 

mencerminkan hasil akhir dari seluruh kebijakan keuangan dan keputusan 

operasional. Sekelompok rasio yang menujukkan kombinasi dari pengaruh 

likuiditas, manajemen asset dan utang pada hasil operasional. Tingkat laba 

yang diperoleh perusahaan secara maksimal akan dapat mensejahterakan 

perusahaan, pemilik, dan para pemegang saham.  

Penggunaan rasio ini dapat menggunakan perbandingan komponen 

laporan keuangan, tujuannya agar terlihat perkembangan perusahaan dalam 

rentang waktu tertentu, baik itu penurunan atau peningkatan. Kasmir 

(2016:198) menjelaskan bahwa profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan rumus yaitu, sebagai berikut : 

a) Profit Margin 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Untuk margin laba kotor 

Gross profit margin = 
                                      

         
 

Untuk margin laba bersih  

Net profit margin = 
                                  

          
 

b) Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan penilaian profitabilitas atas 

total assets, dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-
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rata total aktiva. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan total asset. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 Return On Assets = 
          

           
 

c) Return on Equity (ROE) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dengan 

ekuitas. Rumus ROE sebagai berikut :  

Return on Equity = 
           

       
 

d) Earning per Share (EPS) 

Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal untuk 

satu lembar saham. EPS dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan 

dikaitkan dengan saham beredar. EPS yang dikaitkan dengan harga pasar 

saham (priceearning ratio) bisa memberikan gambaran tentang kinerja 

perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan 

(Sartono, 2009: 56). Rumus EPS sebagai berikut : 

Earning per Share = 
                    

                 
 x 100 % 

Indikator vaiabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya sebatas pada variabel ROE dan EPS.  

1) Return on Equity (ROE) (X1) 

Return on Equity adalah kemampuan dalam menghasilkan 

laba atas modal sendiri (pemegang saham). ROE dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

                 
                         

             
      

 (Syamsuddin, 2007:74) 



22 
 

Return On Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. ROE 

merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang 

saham (Hanafi,2004:42). Melalui ROE investor dapat melihat 

seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam mengelola modal sendiri 

untuk menghasilkan laba bersih.  

ROE yang tinggi merupakan daya tarik bagi investor untuk 

menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut 

(Hanafi,2004:42). Indikator dalam variabel ini adalah perbandingan 

antara laba bersih sesudah pajak dengan total modal sendiri (equity) 

yang dinyatakan dalam persentase. 

2) Earning Per Share (X2) 

                  
                        

                               
 

(Syamsuddin, 2007:66) 

Earning Per Share (EPS) menggambarkan jumlah rupiah 

yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 

2007:66). EPS merupakan salah satu indikator keberhasilan 

perusahaan. Indikator dalam variabel ini adalah perbandingan antara 

laba bersih sesudah pajak dengan jumlah lembar saham biasa yang 

beredar yang dinyatakan dalam rupiah. 

Menurut Kasmir (2016:205) Rasio laba per lembar saham 

merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah 

berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 
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saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang 

saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang 

tinggi. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan 

setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang 

saham adalah jumlah keuntungan dikuragi pajak, dividen, dan 

dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.  

5. Pengertian Leverage 

Menurut Kasmir (2016: 151) Rasio Leverage atau Rasio Solvabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya besarnya jumlah utang yang 

digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan 

dengan menggunakan modal sendiri. 

Menurut Brigham dan Housten (2014:140) leverage adalah penggunaan 

pendanaan perusahaan menggunakan hutang. Apabila perusahaan melakukan 

pendanaan menggunakan hutang akan memberikan dampak penting yaitu 

pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi 

ekuitasnya yang terbatas. 

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata 

memiliki rasio leverage lebih tinggi, hal ini akan berdampak timbulya risiko 

kerugian yang besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. 

Keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah : 

a. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya. 

b. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. 



24 
 

c. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

d. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan. 

Leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untung 

membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti 

menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang sendiri bagi 

perusahaan mengandung tiga dimensi.  

a. Pemberi kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit 

yang diberikan 

b. Dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dari beban tetatp nya maka pemilik 

perusahaan keuntungannya akan meningkat  

c. Dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak 

kehilangan pengendalian perusahaan. (Sartono, 2012: 120) 

Sedangkan, alat yang digunakan untuk menilai leverage perusahaan 

adalah rasio-rasio leverage atau solvabilitas. Adapun indikator variabel leverage 

(Kasmir, 2016:155) adalah sebagai berikut : 

a. Debt to Asset Ratio 

Debt ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. 

                    
          

            
 

b. Debt to Equity Ratio 

Debt equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

hutang dengan ekuitas. Angka hutang yang dihitung merupakan  total 

hutang baik hutang  jangka panjang maupun hutang  jangka pendek 
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sedangkan  angka  equity menunjukkan total modal  sendiri  yang  

berasal  dari pemilik/pemegang saham perusahaan dan  laba ditahan. 

                     
            

             
 

c. Long Term Debt to Equity Ratio 

Merupakan rasio antara hutang jangka Panjang dengan modal sendiri, 

dengan tujuan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan hutang 

       
              

       
 

d. Times Interest Earned 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mencari jumlah kali perolehan 

bunga atau kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, 

sama seperti coverage ratio. 

                      
    

           
 

e. Fixed Charge Coverage 

Rasio ini digunakan bila perusahaan memperoleh hutang jangka 

Panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa 

                      
                         

                          
 

 

C. Kerangka Berpikir 

Hubungan pada gambar 2.1 dijelaskan bahwa dengan melakukan analisis 

terhadap variabel independent yaitu Return On Equity, Earning Per Share, dan 

Debt Equity Ratio akan mempengaruhi harga suatu saham perusahaan. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah harga saham penutupan (closing price) 
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tahunan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang dinyatakan dalam rupiah. Dari 

variabel diatas Return On Equity, Earning Per Share, dan Debt to Equity Ratio 

memiliki hubungan yang sangat erat terhadap harga saham, maka adanya 

pengaruh variabel independent terhadap harga saham.  

Gambar 2.1 Gambaran kerangka berpikir 

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Nazir (2003:151) adalah pernyataan yang diterima secara 

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya pada saat fenomena-fenomena 

yang kompleks. Menurut Sugiyono (2009:51) hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis harus dibuktikan kebenarannya karena 

masih dugaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, latar belakang, dan teori yang ada 

dapat disusun dugaan semetara bahwa :  

1. Variabel profitabilitas dan leverage berpengaruh bersama-sama terhadap

harga saham pada Perusahaan Food and Beverages.

2. Variabel DER paling berpengaruh dominan terhadap harga saham

Harga Saham 
EPS (X2) 

DER(X3) 

ROE (X1) 




