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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan analisis harga saham telah banyak 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dan dari penelitian terdahulu dapat dijadikan 

acuan referensi bagi peneliti dan dapat membantu penelitian yang sedang 

dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang topiknya berhubungan 

dengan harga saham. 

Jiwandono (2014) yang berjudul “Analisis Faktor Fundamental Terhadap 

Harga Saham Sektor Perbankan yang Go Public Di Indeks Kompas 100” hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor fundamental seperti earning 

per share berpengaruh terhadap saham sedangkan variabel Return On Asset, 

Return On Equity, Return On Investment, Asset growth, dan Capital Adequacy 

Ratio tidak berpengarauh terhadap harga saham. 

Amarullah dan Hadi (2011) yang berjudul “Analisis Harga Saham Pada 

Perusahaan Asuransi yang Go Public Di BEI Periode 2005-2009”, dengan hasil 

penelitian menunjukkan Price Earning Ratio (PER),  Leverage Ratio (LR), Return 

On Equity (ROE), juga  Price to Book Value (PBV) memberikan pengaruh yang 

signifikan pada harga saham. Dari hasil uji yang dilakukan secara parsial variabel 

independent terhadap variabel dependent menunjukkan bahwa Price Earning 

Ratio (PER) dan Return On Equity (ROE) memberikan pengaruh yang signifikan 

bernilai posistif terhadap harga saham.  Price to Book Value (PBV) memberi 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap harga saham, sedangkan Leverage 
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Ratio (LR) memberikan pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap 

harga saham.  

Dewi (2013) yang berjudul “Pengaruh EPS,DER, dan PBV terhadap harga 

saham” dengan hasil yang menunjukkan bahwa EPS dan PBV berpengaruh 

signifikan positif bagi harga saham sedangkan DER berpengaruh negatif signifikan 

terhadap harga saham pada perusahaan emiten bidang Food and Beverage yang 

teregister pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2009-2011. 

Dari beberapa contoh penelitian diatas ditemukan adanya kesamaan juga 

perbedaan pada penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti harga saham, yang 

menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah variabel yang peneliti gunakan juga 

periode penelitian saat ini. 

B. Landasan Teori  

1. Pengertian Pasar Modal 

Menurut peraturan Menteri Keuangan Rapublik Indonesia NO. 

1548/KMK/90 terkait pasar modal,  pasar modal diartikan sebagai sebuah sistem 

keuangan yang sudah terorganisasikan karena didalamnya ada bank – bank yang 

bersifat komersial juga lembaga yang berfungsi sebagai perantara dari bidang 

keuangan, juga seluruh surat berharga yang sudah beredar. Selain itu pasar modal 

ialah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dari surat-surat berharga, 

disinilah para pelaku pasar modal yang telah memiliki kelebihan dana (surplus 

fund) baik perseorangan ataupun badan usaha berinvestasi pada surat berharga 

tersebut, surat berharga tersebut ditawarkan oleh pihak yang disebut emiten, 
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sedangkan perusahaan yang membutuhkan dana akan nenawarkan surat berharga 

mereka menggunakan cara listing  pada badan otoritas yang ada di pasar modal.  

Macam transaksi investasi yang dilakukan di pasar modal dengan surat 

berharga bisa berbentuk seperti: 

a. Utang berjangka (Jangka Panjang/Pendek) 

Utang berjangka yang bersifat jangka panjang ataupun jangka pendek ialah 

bentuk pendanaan pada suatu badan usaha dengan menerbitkan setiap surat 

berharga yang kemudian dijual pada para pemilik dana atau yang disebut dengan 

investor. Surat tersebut diterbitkan dengan janji yang dikeluarkan secara tertulis 

pada pihak-pihak guna meminjamkan dana yang disertai dengan kewajiban untuk 

membayar tanpa dikenakan bunga. 

b. Penyertaan  

Penyertaan diartikan sebagai bentuk penanaman modal di suatu badan 

usaha dengan cara dana tersebut disetorkan guna menguasai sebagian kepemilikan 

dari perusahaan tersebut.  Badan usaha atau perusahaan tersebut menerbitkan surat 

berharga karena membutuhkan dana, dari penjualan surat tersebut yang 

mengakibatkan kepemilikan sebagian perusahaan dari badan usaha tersebut. 

Sebagian investor berhak mendapat pembagian awal (pendiri), keuntungan ini 

disebut dengan deviden. 

2. Harga Saham 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) digunakan sebagai sudut pandang 

investor dalam mengamati berbagai reaksi pasar. Kondisi-kondisi di pasar tersebut 

nantinya dapat mendorong seorang investor untuk memutuskan tindakan untuk 
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menghadapi berbagai kondisi, seperti resiko dan imbal hasil (risk dan return), 

serta harga keseimbangan sesuatu sekuritas. 

Capital Asset Pricing Model atau penentuan harga asset modal ialah 

hubungan antara resiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan sebuah 

perusahaan. Model ini juga menjelaskan bahwa tingkat keuntungan suatu asset 

atau saham setara dengan tingkat keuntungan bebas resiko ditambah resiko 

premium. Resiko premium adalah jumlah diatas tingkat bebas resiko yang dicari 

investor sebelum ia menaruh uang dalam asset beresiko. 

Rumus CAPM adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑖  
(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

𝜎
 

Keterangan :  

𝑅𝑖  : Imbal hasil saham 

𝑅𝑓 : Imbal hasil investasi bebas resiko (risk free) 

𝛽𝑖 : Beta saham i (indikator resiko sistematis) 

𝑅𝑚 : Imbal hasil pasar (return market) 

3. Saham Di Pasar Modal 

Saham yang dipegang oleh setiap pemiliki saham memiliki hak juga 

kewajiban yang dibatasi oleh setiap lembar dari saham yang ada. Besar hak juga 

tanggungjawab pemegang saham dapat terwujud dengan melihat jumlah rupiah 

yang ada pada lembar saham. Jumlah lembar saham atau sero yang sudah dikuasai 

oleh seorang investor akan menunjukkan kepemilikan pada perusahaan public 

yang berbadan hukum. Setiap hak juga kewajiban dari pemegang saham 

(stockholder) tersebut diwujudkan dengan saham biasa atau (common stock) 
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saham preferensi (preferred stock), untuk menunjukkan hak yang dapat 

didahulukan untuk aspek terrtentu dalam pengambilan keputusan pada suatu 

perusahaan publik. Adapun pengertian dari saham biasa ataupun jenis saham 

preferensi sebagai berikut : 

a. Saham Biasa 

 Saham biasa dibedakan menjadi dua yakni saham atas nama juga saham 

atas unjuk. Saham atas nama ialah saham yang nama dari pemilik elah tertulis 

diatas saham. Sedangkan berbeda dengan saham atas unjuk adalah saham yang 

nama pemilik tersebut tidak dituliskan diatas sahamnya. Saham tersebut akan 

disimpan oleh pemilik saham dan mendapatkan semua hak dari pemegang 

saham. Di Indonesia saham yang biasa diperdagangkan ialah saham dengan 

jenis saham atas nama. Jumlah deviden saham biasaa biasanya selain itu laba 

yang diberikan oleh perusahaan tidak pasti setiap tahunnya walaupun 

perusahaan tersebut tetap memiliki laba.  

b. Saham preferen 

Saham preferen adalah saham yang memiliki sifat yang digabungkan dari 

obligasi juga saham biasa. Deviden yang diberikan pada saham preferen ialah 

tetap jumlahnya dengan pernyataan sebelumnya. Atau deviden dari saham 

preferen ialah annuity. Saham preferan memiliki peride tak terhingga akibat 

annuity dan juga tanggal jatuh tempo yang tidak dimiliki saham ini atau saham ini 

adalah suatu yang perpetuty. Nilai saham ini adalah present value dari jumlah 

seluruh deviden yang diterima.  
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4. Nilai Saham 

Berikut beberapa nilai yang berhungan dengan penilaian saham, yaknni 

sebagai berikut: 

a. Nilai Buku adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. 

menghitung nilai buku saham perlu diketahui beberapa nilai, nilai-nilai 

tersebut ialah :  

1) Nilai Nominal 

Nilai ini adalah nilai kewajiban yang telah ditentukan untuk setiap 

lembar saham. Nilai nominal biasa disebut par value  

2) Agio Saham 

Agio saham (additional paid-in capital atau in excess of par value) 

merupakan selisih yang dibayar olehh pemegang saham kepada 

perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. 

3) Nilai Modal disetor 

Nilai modal disetor (paid in capital) merupakan total yang dibayar oleh 

pemegang saham kepada emiten untuk ditukarkan dengan saham 

preferen atau dengan saham biasa. 

4) Laba ditahan 

Laba ditahan (retained earnings) merupakan laba yang tidak dibagikan 

kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasi lagi 

ke perusahaan sebagai sumber dana inteernal. 
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5) Nilai Buku 

Nilai buku (book value) merupakan per lembar saham yang menunjukkan 

aktiva bersih (net assets) yang dimiliki pemegang saham dengan 

memiliki satu lembar saham.  

b. Nilai pasar, adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada waktu 

tertentu yang dilakuakn oleh pelaku pasar. Nilai pasar ditentukan dari 

permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. 

c. Nilai intrinsik, adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi.  

5. Analisis Rasio 

a. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas ialah rasio yang digunakan dengan tujuan mengetahui 

juga memberikan gambaran terkait usaha perusahaan untuk menghasilkan laba 

dalam periode tertentu juga meningkatkan efektifitas dalam kegiatan operasinya. 

Efektifitas perusahaan dari sisi manajemen dapat dilihat dari besar laba terhadap 

penjualan juga investasi perusahaan.  

b. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas ialah indikator yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam hal membayarkan kewajiban finansial perusahaan pada jangka pendek 

disaat jatuh tempo, kewajiban finansial tersebut dijamin dengan aktiva lancer yang 

dimiliki perusahaan, likuiditas perusahaan juga mencakup seluruh keuangan 

perusahaan termasuk cara mengubah aktiva lancer menjadi kas.  
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c. Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio terkait asset dan sumber dana yang 

digunakan perusahaan dengan sifat biaya tetap (beban tetap) dengan tujuan 

meningkatkan keuntungan yang dimiliki permegang saham (Sartono, 2008:257). 

Dalam devinisi lain leverage juga diartikan sebagai kemampuan dari perusahaan 

untuk mewujudkan kekayaan pemilik perusahaan dengan aktiva atau dana yang 

memiliki beban tetap (hutang atau saham istimewa).  

d. Rasio Investasi 

Rasio Investasi yaitu jenis rasio yang menunjukkan rasio investasi dalam 

surat berharga atau efek, 

6. Pengertian Asuransi 

Menurut Morton dalam Latumaerissa (2011) menyatakan bahwa asuransi 

memiliki fungsi utama sebagai pengalihan bentuk resiko (risk transfer 

mechanism), yaitu pengalihan resiko pihak tertanggung pada pihak penanggung. 

Arti pengalihan resiko disini berarti penanggung dapat menyediakan keamanan 

finansial (financial security) serta ketenangan (peace of mind) bagi pihak 

tertanggung. Selanjutnya pihak tertanggung akan memberikan imbalan berupa 

premi dengan jumlah kecil jika dibandingkan dengan kerugian yang akan diderita. 

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 1246 terkait 

asuransi, asuransi dikaitkan sebagai pertanggungjawaban dari suatu perjanjian 

dimana ada pihak penanggung yang akan mengikatkan dirinya pada seorang yang 

bersifat sebagai tertanggung, yang nantinya kan menerima imbalan berupa premi 
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sebagai bentuk imbalan kepadanya jika terjadi kerusakan, kerugian, ataupun 

kehilangan yang tidak diharapkan namun mungkin terjadi pada peristiwa tertentu. 

Usaha asuransi; perjanjian dua pihak atau lebih diatur dalam UU No. 2 

Tahun 1992 terkait pihak penanggung yang mengikatkan diri pada pihak 

tertanggung juga dapat menerima premi yang digunakan untuk mengganti 

kerugian, kerusakan, atau kehilangan pada pihak tertanggung. Pihak penanggung 

akan bertanggung jawab pada kejadian yang tidak diingkinkan karena dapat 

menyebabkan keuntungantersebut hilang ataupun pembayaran tersebut dapat 

diberikan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan 

(Latumaerissa, 2011). 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh current ratio terhadap harga saham 

Current ratio adalah salah satu rasio likuiditas untuk melihat kemampuan 

perusahaan yang diukur dengan aktiva lancar guna memenuhi seluruh kewajiban 

lancarnya. Apabila hutang lancar lebih besar daripada aktiva lancar perusahaan 

maka kondisi perusahaan dinilai tidak mampu untuk menanggung kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva lancar yang dimiliki, namun jika perbandingan 1:1 

atau 100 % maka aktiva lancar yang dimiliki perusahaan mampu menutupi semua 

hutang lancar perusahaan. Perusahaan akan lebih aman apabila rasio ini berada 

pada nilai lebih dari 1 atau diatas 100 %  yang diartikan aktiva lancar yang 

dimiliki jauh ditas dari jumlah hutang lancar yang dimiliki. Tingginya current 

ratio sebuah perusahaan akan meningkatkan kepercayaan dari investor yang akan 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal ini karena investor 
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menganggap perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendek yang nantinya 

dapat meningkatkan permintaan saham perusahaan.  

2. Pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham  

Pengukuran kemampuan perusahaan untuk menjamin hutang-hutang yang 

dimiliki kepada pihak luar dapt dilakukan dengan menghitung debt to equity ratio 

perusahaan. Debt to Equity Ratio ialah rasio leverage yang nilainya dapat 

menunjukkan tergantungnya modal perusahaan terhadap pihak luar juga 

pengaruhnya pada kinerja perusahaan. Semakin besar nilai rasio ini dapat 

menggambarkan hak dalam bentuk deviden yang dimiliki investor berkurang, 

sehingga minat investor terhadap saham perusahaan tersebut akan berkurang yang 

dilihat dari penembalian deviden yang kecil akibat terjadi pengurangan. Namun 

untuk keamanan pihak luar maka modal yang dimiliki harus lebih besar dari 

jumlah hutang. (Harahap, 2010:303).  

3. Pengaruh return on asset terhadap harga saham 

Return on asset digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan total aktiva yang 

tersedia di dalam perusahaan. Peningkatan rasio ini menunjukkan semakin baik 

keadaan suatu perusahaan, yang nantinya mempengaruhi harga saham. 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dimunculkan, 

maka kerangka penelitian sebagai berikut : 
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E. Hipotesis

Diduga current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset berpengaruh 

terhadap harga saham pada perusahaan Asuransi yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia 

Current Ratio 
(X1) 

Debt to Equity 
Ratio (X2) 

Return On 
Asset (X3) 

Harga 
Saham (Y) 




