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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham ini 

sebelumnya dilakukan oleh Ratih dan Saryadi (2013) menyatakan bahwa 

Earning Per Share (EPS) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Harga 

Saham. Mussalamah dan Isa (2015) menyatakan bahwa berpengaruh Earning 

Per Share (EPS), Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap harga 

saham sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap 

harga saham. EPS, ROE, DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Meythi, dkk (2011) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Likuiditas 

dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menunjukkan bahwa CR dan EPS tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Wijayanti (2011) menunjukkan bahwa EPS 

berpengaruh positif signifikan dan ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap 

harga saham, sedangkan NPM dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat ketidak 

konsistenan antara peneliti sebelumnya tentang pengaruh Earning Per Share 

(EPS), Return On Equity (REO), Price Earnings Ratio (PER) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Harga Saham. Di satu sisi variabel tersebut memiliki 
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pengaruh yang segnifikan terhadap harga saham. Disisi lain variabel 

tersebut tidak memiliki pengaruh yang segnifikan terhadap harga saham, oleh 

karena itu peneliti ini bermaksud untuk melakukan penelitian pada perusahaan 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rarindra dan Saputra (2015) tentang 

pengaruh PER, EPS, ROA dan DER terhadap Harga Saham LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia. Menunjukan bahwa secara parsial dapat dijelaskan rasio EPS 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham LQ45, sedangkan rasio 

DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham LQ45 di Bursa Efek. 

Rasio PER, EPS, ROA dan DER secara simultan berpengaruh terhadap harga 

saham LQ45. 

Patriawan (2011) tentang Pengaruh EPS, ROE, Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan Wholesale and Retail Trade yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Menunjukkan bahwa hanya ROE berpengaruh positif terhadap harga 

saham, sedangkan EPS dan DER tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Karina (2008), tentang pengaruh price Earnings Ratio (PER), Debt to Equity 

Ratio (DER) dan Return On Equity (ROE) terhadap harga pasar saham setelah 

penawaran perdana di BEI menunjukan bahwa PER berpengaruh secara 

signifikan penentuan harga pasar saham perusahaan.   

Angrawit (2009) mengemukakan bahwa pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER), Current Ratio (CR) dan Financial Leverage (FL) terhadap harga saham 

perusahaan LQ45. Menyatakan bahwa terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap harga saham sebesar 102,4%. Rasio ini menunjukan komposisi 
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atau struktur modal dari total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang 

dimiliki perusahaan DER menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

menanggung kerugian tanpa harus merugikan kreditornya. Pada Current Ratio 

(CR) dan Financial Leverage (FL) tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan 

LQ45.  

Hal yang membedakan dalam penelitian ini yaitu data dan perusahaan, 

dalam penelitian tersebut data yang dianalisis tidak tercantum tahunya, dan 

menggunakan Perusahaan Wholesale and Retail Trade yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. sedangkan pada penelitian ini menggunakan data tahun 2014 - 

2016 pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Tinjauan Teori 

Untuk mendasari penelitian ini maka digunakan teori – teori sebagai berikut: 

1. Pasar modal 

Kasmir (2010 :61) Pasar modal pada dasarnya merupakan tempat 

bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus funds) dengan 

cara melakukan investasi dalam surat berharga yang diturunkan oleh 

perusahaan dan pihak yang membutuhkan dana (entities) dengan cara 

menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan 

otoritas di pasar modal sebagai perusahaan. 

Pasar modal berperan besar bagi perekonomian suatu Negara karena 

menjalankan dua fungsi sekaligus: ekonomi dan keuangan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau 
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wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issure).  

Adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat 

menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil 

(return), sedangkan pihak issure (dalam hal ini perusahaan) dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus 

menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. pasar modal dikatakan 

memiliki fungsi keungan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik 

investasi yang dipilih. 

2. Saham  

Saham (stock) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas Darmadji dan Fakhruddin (2015:5). Saham berwujud selembar kertas 

yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan 

yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh 

seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 

Saham sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan 

usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, dengan menyertakan 

modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak tagih) atas 

pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ( www.idx.co.id ).   

a. Jenis – jenis saham  

http://www.idx.co.id/
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Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas: 

1) Saham biasa (common stocks), yaitu merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, 

dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi. 

2) Saham preferen (preferrend stocks), merupakan saham yang memiliki 

karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa 

tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. 

b. Keuntungan membeli saham 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan 

memiliki saham, yaitu: 

1) Dividen 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan kepada penerbit saham tersebut atas keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan. dividen diberikan setelah mendapat persetujuan 

dari pemegang saham dalam RUPS. Investor yang berhak menerima 

dividen adalah investor yang memegang saham sehingga batas waktu 

yang ditentukan oleh perusahaan pada saat pengumuman dividen. 

Umunya dividen merupakan salah satu daya tarik bagi pemegang 

saham dengan orientasi jangka panjang, misalnya investor institusi atau 

dana pension dan lain –lain. 
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Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen 

tunai, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa 

uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat 

pula berupa dividen saham, yaitu kepada setiap pemegang saham 

diberikan sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki 

seorang investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen 

saham tersebut. 

2) Capital gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga 

jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan 

saham di pasar skunder. Umunya investor dengan orientasi jangka 

pendek mengejar keuntungan melalui capital gain. Misalnya, seorang 

investor membeli saham pada pagi hari dan kemudian menjualnya pada 

siang hari jika harga saham mengalami kenaikan. 

3. Harga Saham  

Jogiyanto (2008: 167) menyatakan bahwa harga saham merupakan 

suatu harga yang berlaku pada suatu saham yang biasanya ditentukan oleh 

para pelaku yang ada di bursa atau pasar modal pada waktu tertentu. Harga 

saham mengalami perubahan naik atau turun dari satu waktu ke waktu lain. 

Perubahan tersebut tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran, 

apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga cenderung 

naik. Sebaliknya jika terjadi kelebihan penawaran, maka harga saham 

cenderung turun. 
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4. Penilaian Harga Saham 

Secara umum ada dua pendekatan dalam menilai saham yaitu: the 

fundamental approach dan the technical approach. Pertama menitikberatkan 

pada nilai intrinsiknya yaitu kemampuan masa yang akan datang perusahaan 

yang dilihat dari keadaan aktiva, produksi, pemasaran, pendapatan yang 

kesemuanya itu menggambarkan prospek perusahaan. Informasi yang 

diperlukan adalah psikologis investor yang menekankan pada perilaku harga 

saham, volume perdagangan dan capital gain.  

a. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di 

masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor –faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, 

dan menerapkan hubungan variabel –variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham (Husnan, 2003: 303). Dalam analisis fundamental ini 

terdapat beberapa analisis rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengukur harga saham pada suatu perusahaan. 

b. Analisis Teknikal 

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

(kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut 

(kondisi pasar) di waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis 

tersebut adalah bahwa harga saham mencerminkan informasi yang 

relevan, informasi tersebut ditunjukan oleh perubahan harga di waktu lalu, 
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dan karenanya perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu, dan 

pola tersebut akan berulang (Husnan, 2003: 337).  

c. Analisis rasio keuangan  

Rasio keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan hubungan antara berbagai macam akun (accounts) dari 

laporan keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan serta hasil 

operasional perusahaan. Earnings Per Share (EPS) merupakan salah satu 

rasio pasar yang merupakan hasil pendapatan yang akan diterima oleh para 

pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya atas 

keikutsertaannya dalam perusahaan.  

Darmadji dan Fakhruddin (2015: 154) Earnings Per Share (EPS) 

merupakan rasio menunjukkan bagian laba untuk setiap saham. EPS 

menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap 

lembar saham. Makin tinggi nilai EPS tentu saja mengembirakan 

pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk 

pemegang saham dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang 

diterima pemegang saham. Rumus Earning Per Share (EPS): 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektifitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang menjadi hak pemilik 

modal sendiri. Untuk menghitungnya maka dipergunakan angka laba 
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setelah pajak. Angka modal sendiri juga sebaiknya digunakan angka rata 

– rata. Darmadji dan Fakhruddin (2015:158) menyatakan bahwa Return 

On Equity (ROE) merupakan rasio keuangan yang banyak digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya menyangkut profitabilitas 

perusahaan. Rumus Return On Equity (ROE): 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑋 100% 

 

Pengertian PER yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rasio 

yang membandingkan antara harga pasar per lembar saham biasa yang 

beredar dengan laba per lembar saham. Menurut Darmadji & Fakhruddin 

(2015:156) PER menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menggambarkan 

kesediaan investor membayar suatu jumlah tertentu untuk setiap rupiah 

perolehan laba perusahaan, sehingga PER dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑃𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu ratio leverage 

(solvabilitas) yang mengukur kontribusi modal sendiri dan investasi 

jangka panjang dalam struktur permodalan perusahaan. Menurut Darmadji 

dan Fakhruddin (2015: 158) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 
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yang mengukur sejauh mana besarnya utang yang dapat ditutupi oleh 

modal. Rumus Debt to Equity Ratio (DER): 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100% 

 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya, oleh 

karena itu investor harus mampu memperhatikan faktor–faktor yang 

mempengaruhi harga saham.  Faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat 

pergerakan harga saham yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal disebut juga sebagai faktor fundamental adalah faktor yang berasal 

dari dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. 

Faktor internal ini berkaitan dengan pendapatan yang akan diperoleh para 

pemodal baik berupa dividen maupun capital gain.  

Dalam penelitian ini faktor makroekonomi tidak menjadi tujuan 

utama dalam penelitan karena makroekonomi berubungan dengan sistem 

ekonomi secara keseluruhan seperti pendapatan nasional, total tabungan dan 

investasi, jumlah tenaga kerja, total permintaan total penawaran, tingkat 

harga umum dan lain –lain. Faktor makroekonomi merupakan faktor yang 

berada di luar perusahaan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan dan 

penurunan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Faktor makro terdiri dari makro ekonomi dan mikro ekonomi. Faktor 

makroekonomi secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun 

kinerja perusahaan, antara lain tingkat bunga umum, tingkat inflasi, peraturan 
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perpajakan, kebijakan pemerintah, kurs valuta asing, tingkat bunga pinjam 

luar negeri, ekonomi internasional,  sedangkan faktor mikroekonomi 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham yang berada di dalam perusahaan 

itu sendiri seperti EPS,ROE,PER,DER, PBV dan Cash flow,Samsul 2015 

:210).  

Banyak sekali rasio keuangan yang dapat di analisis, tetapi tidak 

semua rasio dibutuhkan oleh investor. Sebagian rasio keuangan sangat 

penting bagi manajemen tetapi kurang penting bagi para investor. Rasio 

likuiditas dan rasio aktivitas sangat penting bagi manajemen karena besar 

kecilnya keuntungan yang diperoleh setiap bulan tergantung dari dari 

pengelolaan persediaan serta piutang. Investor lebih tertarik pada hasil 

pengelolaan, oleh karena itu, EPS, ROE, PER dan DER lebih penting bagi 

investor.  

a. Tingkat Bunga Umum 

Kenaikan tingkat bunga pinjaman memiliki dampak negatif 

terhadap setiap perusahaan, karena akan meningkatkan beban bunga kredit 

dan menurunkan laba bersih. Penurunan laba bersih akan mengakibatkan 

laba per saham juga  menurun dan akhirnya akan berakibat turunnya harga 

saham di pasar. Naiknya suku bunga deposito akan mendorong investor 

untuk menjual saham dan kemudian menabung hasil penjualan itu dalam 

deposito. Penjualan saham secara besar – besaran akan menjatuhkan harga 

saham dipasar. Kenaikan suku bunga deposito akan mengakibatkan 

turunnya harga saham. 
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Sebaliknya, penurunan tingkat bunga deposito akan menaikkan 

harga saham di pasar dari laba bersih per saham, sehingga mendorong 

harga saham meningkat. Penurunan bunga deposito akan mendorong 

investor mengalihkan investasinya dari perbankkan ke pasar modal. 

Investor akan memborong saham sehingga harga saham terdorong naik 

akibat meningkatnya permintaan saham. 

b. Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif 

tergantung pada derajad inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat 

merugikan perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat membuat 

banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa inflasi yang tinggi akan menjatuhkan harga saham di pasar, 

sementara inflasi yang sangat rendah akan berakibat pertumbuhan 

ekonomi yang sangat lamban, dan pada akhirnya harga saham juga 

bergerak sangat lamban. 

c. Peraturan Perpajakan  

Kenaikan pajak penghasilan badan akan memberatkan 

perusahaan dan mengurangi laba bersih yang pada tahap berikutnya dapat 

menurunkan harga saham. Kenaikan pajak penjualan dapat menurunkan 

omzet penjualan akibat permintaan barang yang menurun karena 

konsumen merasa keberatan dengan kenaikan harga barang. Pada 

akhirnya, laba bersih perusahaan juga akan menurun. Kenaikan pajak 

penghasilan perorangan akan menyebabkan pendapatan yang dikonsumsi 
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juga berkurang, yang pada tahap berikutnya dapat mengurangi penjualan 

perusahaan secara agregat.  

Kenaikan pajak dapat menurunkan kinerja perusahaan  dan harga 

saham dipasar. Sebenarnya, anggapan bahwa kenaikan pajak akan 

menurunkan kinerja perusahaan atau harga saham di pasar tidak 

seluruhnya benar, karena semua itu tergantung pada penggunaan dana 

penerimaan pajak. Penggunaan dana penerimaan pajak ke sektor –sektor 

ekonomi secara luas akan mempunyai dampak yang berbeda daripada ke 

sektor khusus yang sempit.  

d. Kebijakan Pemerintah  

Kebijakan – kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah 

akan berpengaruh positif dan negatif terhadap perusahaan tertentu yang 

terkait kebijakan tersebut. Misalnya, larangan ekspor semen selama 

periode tertentu. Pabrik semen yang hanya diperbolehkan menjula 

produknya di dalam negeri mungkin akan kehilangan kesempatan 

memperoleh laba ekstra dari ekspor, sehingga kebijakan tersebut 

berdampak negatif  terhadap pabrik semen. Sebaliknya, bagi usahan 

bidang property, kebijakan tersebut berdampak positif. Akhirnya, harga 

saham pabrik semen di pasar turun dan harga saham property di pasar naik. 

 

e. Kurs Valuta Asing 

Perubahan satu variabel makro ekonomi memiliki dampak yang 

berbeda terhadap setiap jenis saham, yaitu suatu saham dapat terkena 
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dampak positif sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif. 

Misalnya kenaikan kurs U$$ yang tajam terhadap rupiah akan berdampak 

negatif terhadap perusahaan yang memiliki utang dalam dolar sementara 

produk perusahaan tersebut secara local. Sementara itu, perusahaan yang 

berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari kenaikan U$$ kurs 

tersebut.  

Ini berarti harga saham perusahaan yang terkenadampak negatif 

akan mengalami penurunan di Bursa Efek, sementara perusahaan yang 

terkena dampak positif akan meningkat harga sahamnya. Sebagian 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek akan terkena dampak negatif dan  

sebagian akan terkena dampak positif dari perubahan kurs U$$ yang tajam. 

Selanjutnya indek harga saham gabungan (IHSG) juga akan terkena 

dampak negatif atau positif tergantung pada kelompok yang dominan 

dampaknya.  Investor harus ekstra berhati – hati dalam menggunakan 

IHSG sebagai acuan untuk menganalisis saham individu. 

f. Tingkat Bunga Pinjaman Luar Negeri 

Pada umumnya, perusahaan yang mempunya pijaman dalam 

valuta asing akan 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 

pinjamanan bisa sebesar SIBOR atau LIBOR + spread, atau prime rate US 

+ spread. Jumlah spread adalah antara 2% sampai 4% tergantung pada 

tingkat risiko Negara si peminjamn. Masa pinjaman pada umumnya 
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berjangka panjang, tetapi tingkat bunga selalu dievaluasi atau diperbaharui 

setiap triwulan atau tengah tahunan. Perubahan suku bunga yang 

dikeluarkan oleh Federal Reserve System (FED) saat besar terhadap harga 

saham. 

g. Kondisi Ekonomi Internasional 

Bagi perusahaan yang melakukan perdagangan bersekala 

internasional atau kegiatan ekspor impor. Kondisi ekonomi Negara 

counterpart (Negara tujuan ekspor atau Negara asal impor) sangat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di masa datang. Misalnya, 

ekspor Indonesia nomor satu ke Amerika Serikat, nomor dua ke Jepang, 

nomor tiga ke Singapore. Ini berarti kemajuan dan kemunduran ekonomi 

Amerika Serikat akan berpengaruh besar terhadap perekonomian 

Indonesia. Untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran ekonomi 

Amerika Serikat secara umum, salah satu tercermin dari perubahan indeks 

harga saham gabungan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Amerika 

Serikat. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, maka 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (Indipenden) yang terdiri 

dari Earning Per Share (𝑋1), Return On Equity (𝑋2), Price Earning Rati (𝑋3), 

Debt to Equity Ratio (𝑋4), sedangkan variabel terikat (dependen) adalah Harga 
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Saham (Y), keterikatan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat 

digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

 

Penjelasan dari gambar 1 adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi Harga saham di antaranya yaitu: EPS, ROE, PER dan DER.  

Variabel – variabel ini memiliki pengaruh yang segnifikan dalam penentuan 

harga saham suatu perusahaan dan sebagai tolak ukur bagi para calon investor 

atau para investor untuk membeli saham suatu perusahaan. 

D. Hipotesis Penelitian 

Earning Per Share (𝑋1) 

Return On Equity (𝑋2) 

Price Earning Ratio (𝑋3) 

Debt to Equity Ratio (𝑋4) 

Harga Saham 

(Y) 
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Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang disajikan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan perumusan 

masalah, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran teoritis 

yang telah diuraikan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

a. Terdapat pengaruh yang signifikan EPS, ROE, PER, dan DER terhadap

Harga Saham secara simultan.

b. Variabel  EPS adalah yang paling berpengaruh secara parsial terhadap

harga saham  pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.


