
9 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Asih dan Akbar (2016) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar dan PDB terhadap IHSG 

Studi Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap indeks harga saham. Variabel nilai tukar berpengaruh negatif 

signifikan terhadap indeks harga saham. Sedangkan variabel PDB berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan terhadap indeks harga saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gumilang dkk (2014) dengan judul 

“Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Harga Emas dan Harga Minyak 

Dunia Terhadap IHSG”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, 

nilai tukar dan harga minyak dunia berpengaruh negatif signifikan terhadap 

IHSG. Sedangkan variabel harga emas berpengaruh positif signifikan terhadap 

IHSG. 

Penelitian yang dilakukan Suselo dkk (2015) dengan judul “Pengaruh 

Variabel Fundamental dan Ekonomi Makro terhadap Harga Saham” 

(studi pada perusahaan yang masuk dalam Indeks LQ45). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ROA, PBV, EPS, PER dan suku bunga berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan ROE, DER, Kurs Tukar 

dan Inflasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Dan 

untuk variabel DER tidak berpengaruh terhadap harga saham.
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Penelitian yang dilakukan oleh Supraningsih (2017) dengan judul 

“Effect of DER, PER, NPM, ROI, EPS in Influence Exchange Rates and 

Indonesia Interest Rates (SBI) share price in Textile and Garment 

Industry Indonesia Stock Exchange”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

DER, NPM, ROI, EPS, Indonesia Interest Rates (SBI) dan Exchange Rates 

berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel PER 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Saham 

a. Pengertian Saham 

Menurut Samsul (2015:59) Saham adalah tanda bukti 

kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham 

(stockholder). Bukti bahwa suatu pihak dapat dikaitkan sebagai 

pemegang saham adalah apabila suatu pihak sudah teratat sebagai 

pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham 

(DPS). 

Menurut Tandelilin (200:18) Saham adalah surat bukti bahwa 

kepemilikan atas asset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. 

Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan 

mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah 

dikurangi kewajiban-kewajiban perusahaan. Tanda kepimilikan dapat 

dilihat pada lembaran saham di halaman belakang saham dimana 

namanya sudah diregistrasi oleh perusahaan (emiten). 
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b. Jenis-Jenis Saham 

1) Dari Segi Manfaat 

Saham dapat dibedakan dari segi manfaat, yaitu: 

a) Saham Preferen ( Preferend Stock) 

Saham Preferen merupakan jenis saham yang memiliki hak 

terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba 

kumulatif. Hak kumulatif yang dimaksud adalah hak laba yang 

tidak didapat pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi 

akan bayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga 

saham preferen akan menerima laba dua kali. Hak istimewa ini 

diberikan kepada pemegang saham preferen karena merekalah 

yang memasok dana pada waktu perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan. 

b) Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah jenis saham yang akan menerima laba 

setelah bagian laba saham preferen dibayarkan. Apabila 

perusahaan bangkrut, maka pemegang saham biasa yang 

menderita terlebih dahulu. Perhitungan indeks harga saham 

didasarkan pada harga saham biasa. 

2) Dari Segi cara peralihannya 

Ditinjau dari segi cara peralihannya saham dibedakan menjadi dua 

yaitu: 
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a) Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut 

tidak tercantum nama pemilik saham, hal tersebut dilakukan 

agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor 

lain. 

b) Saham atas nama (registered stock), artinya pada saham 

terdapat nama pemilik yang ditulis dengan jelas dan 

pemidahtanganannya harus melalui prosedur tertentu. 

2. Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai yang harus dibayarkan investor untuk 

mendapatkan setiap lembar saham dari suatu perusahaan. Menurut 

Jogiyanto, harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada 

saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran saham perusahaan yang bersangkutan di pasar 

modal. Sedangkan menurut Panji mendefinisikan harga saham sebagai 

harga jual saham sebagai konsekuensi dai posisi tawar antara penjual dan 

pembeli saham, sehingga nilai pasar menunjukkan fluktuasi dari harga 

saham.  

Harga saham yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi 

investor berupa capital gain dan menguntungkan bagi perusahaan karena 

citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga memudahkan untuk 

mendapatkan dana dari luar perusahaan. Harga saham selalu mengalami 

perubahan naik turun dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut 

menyesuaikan dengan permintaan dan penawaran yang terjadi. Apabila 
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permintaan lebih besar dari penawaran maka harga saham akan cenderung 

naik.  

3. Analisis terhadap Harga Saham 

Penilaian atas saham merupakan suatu mekanisme untuk merubah 

serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diamati 

menjadi perkiraan tentang harga saham. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

investor untuk melihat tinggi rendahnya harga saham dan untuk membantu 

dalam mengambil keputusan dalam menjual atau membeli saham. Secara 

umum ada dua analisis yang dapat dilakukan dalam menganalisis saham, 

yaitu analisis analisis teknikal dan fundamental. 

a. Analisis teknikal 

Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga 

saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham 

tersebut di waktu lalu. Analisis ini tidak memperhatikan faktor-faktor 

fundamental seperti kebijaksanaan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan penjualan perusahaan, laba perusahaan, perkembangan 

tingkat bunga. Alat utama jika menggunakan alat analisis ini 

menggunakan informasi harga dan volume perdagangan (Husnan, 

2003:337). Analisis ini mengansumsikan bahwa perubahan harga 

saham mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang. 

Menurut Samsul, analisis teknikal disebut juga analisis chartist karena 

analisisnya menggunakan gambar atau kurva atas pergerakan harga 

saham.  
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b. Analisis Fundamental 

Menurut Darmadji (2006:189), analisis fundamental merupakan 

salah satu cara melakukan penilaian saham dengan mempelajari atau 

mengamati berbagai indicator terkait kondisi makro ekonomi dan 

kondisi industry suatu perusahaan.  Sedangkan menurut Tandelilin 

(2001:231), analisis fundamental secara top-down dapat digunakan 

investor dalam menilai prospek suatu perusahaan. Langkah pertama 

adalah analisis terhadap faktor-faktor makro ekonomi yang dapat 

mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Langkah kedua adalah 

melakukan analisis industry, untuk menentukan industri-industri mana 

yang menawarkan prospek yang paling menguntungkan. Selanjutnya 

yang terakhir adalah melakukan analisis terhadap perusahaan yang 

mengeluarkan sekuritas bersangkutan untuk menilai apakah sekuritas 

tersebut mampu memberikan keuntungan bagi investor atau tidak.  

Analisis fundamental dapat memperkirakan harga saham dimasa yang 

akan datang yaitu sebagai berikut (Husnan, 2003:303) : 

1. Dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham di masa mendatang. 

2. Dengan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga 

diperoleh taksiran harga saham. 

Analisis fundamental diperlukan melakukan beberapa tahapan analisis 

yang diawali dengan menganalisis kondisi makro ekonomi atau 
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kondisi pasar kemudian diikuti dengan menganalisis industri dan 

terakhir menganalisis perusahaan yang menerbitan saham tersebut.  

4. Keuntungan Membeli Saham di Pasar Modal 

Harapan setiap investor melakukan pembelian saham pada suatu 

perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi investasi 

yang mereka lakukan. 

Berikut adalah beberapa keuntungan berinvestasi saham di pasar 

modal menurut Darmadji (2006:11): 

a. Dividen 

Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen 

diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dan 

RUPS. Dividen yang dibagikan dapat berupa deviden tunai yaitu 

dividen dalam bentuk rupiah tertentu untuk setiap saham dengan 

dibayar secara tunai atau dapat berupa dividen saham yaitu diberikan 

dividen dalam bentuk saham sehingga jumlah saham yang dimiliki 

seorang investor akan bertambah. 

b. Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. 

Capital gain terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan pada pasar 

sekunder. 
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5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham selalu mengalami fluktuasi setiap harinya, bahkan setiap 

detik setiap menit harga saham dapat berubah dengan begitu cepat. Oleh 

karena itu investor diharapkan mampu untuk memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi perubahan harga saham. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan harga saham dapat berasal dari faktor eksternal 

dan internal.  

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan perusahaan. Kondisi kinerja keuangan perusahaan dapat 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan setiap 

tahunnya. Dengan melihat kinerja keuangan perusahaan maka dapat 

membantu investor dalam mengantisipasi resiko yang akan terjadi. 

Faktor internal antara lain laba perusahaan, pertumbuhan aktiva, total 

penjualan perusahaan dan likuiditas.  

b. Faktor Ekternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak berkaitan langsung 

dengan kondisi perusahaan. Faktor ini lebih mengarah kepada 

kebijakan pemerintah, pergerakan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar 

rupiah.  

C. Suku Bunga 

Menurut Mankiw (2003), suku bunga merupakan variabel yang 

paling penting antara variable-variabel makroekonomi lainnya. Tingkat 



17 

 

 

bunga ada dua yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil. Tingkat 

bunga nominal adalah tingkat bunga yang dibayar bank sedangkan tingkat 

bunga riil adalah kenaikan dalam daya beli terhadap uang. Menurut 

Darmadji, suku bunga adalah harga dari asset financial. 

Menurut teori suku bunga klasik, suku bunga menentukan besarnya 

tabungan maupun investasi yang akan dilakukan  dalam perekonomian yang 

menyebabkan tabungan tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan 

selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. Intinya dalam teori ini stok 

barang di campuradukkan dengan uang. 

Sedangkan menurut teori suku bunga Keynes bahwa tingkat bunga 

merupakan suatu fenomena moneter, yang artinya tingkat bunga di tentukan 

oleh penawaran dan permintaan uang (ditentukan dalam pasar uang). 

D. Nilai Tukar 

Nilai tukar atau kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam 

mata uang domestik atau harga mata uang domestik terhadap mata uang 

asing (Rahardjo, 172:2009). Nilai tukar yang meningkat maka berarti rupiah 

mengalami depresiasi, nilai tukar menurun maka rupiah mengalami 

apresiasi. Perubahan nilai tukar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran 

suatu mata uang. Faktor permintaan valuta asing, pertama faktor 

pembayaran impor, kedua capital out flow seperti pembayaran utang luar 

negeri dan penarikan kembali modal asing. 
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E. Hubungan Antar Variabel 

1. Tingkat Bunga terhadap Harga Saham 

Tingkat suku bunga merupakan nilai yang sangat menentukan besarnya 

nilai sekrang dari endpatn dividen dimasa yang akan datang. Meningkatnya 

tingkat bunga akan menurunkan nilai sekarang dari pendapatan dividen 

dimasa datang, sehingga kondisi ini akan mempengaruhi menurunkan harga 

saham di pasar modal. Investor lebih suka menanamkan modalnya dalam 

bentuk investasi lain, misalnya menyiman modalnya di bank. Hal tersebut 

akan medorong investor melepaskan saham yang dimiliki sehingga jumlah 

yang ditawarkan akan meningkat sehingga harga akan tertekan. Menurunnya 

tingkat bunga akan mendorong investasi dan aktifitas ekonomi sehingga 

meningkatkan harga saham. Kinerja pasar modal yang menurun ditandai 

dengn harga saham yang semakin turun secara terus menerus hal tersebut 

akan mengundang peluang dari sektor perbankan ke masyarakat, sehingga 

tawaran tingkat suku bunga yang tinggi akan merealisasikan kegiatan 

penghimpunan dana dari masyaratakat. (Setyastuti, 2015). 

2. Nilai tukar terhadap harga saham. 

  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. Nilai kurs rupiah yang 

mengalami depresiasi maka akan berdampak negatif terhadap emiten yang 

memiliki utang dollar, namun emiten yang berorientasi ekspor akan 

menerima dampak positif. Hal ini berarti harga saham dari emiten yang 
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terkena dampak negatif akan mengalami penurunan di bursa efek (Samsul, 

2015:212) 

3. Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

Komponen penting pertama yang harus diperhatian dalam analisis 

perusahaan adalah laba per saham atau EPS. Informasi EPS suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi 

semua pemegang saham perusahaan (Tandelilin, 2001:241). Infromasi EPS 

ini dapat memberikan gambaran mengenai prospek laba perusahaan di masa 

datang. Semakin tinggi nilai EPS maka dapat menarik investor untuk 

melakukan investasi, karena laba yang dapat diperoleh per lembar saham 

mampu dicerminkan oleh EPS (Purnama dkk, 2017). 

4. Price Earning Ratio (PER) terhadap harga saham 

Price Earning Ratio (PER) merupakan salah satu analisis fundamental 

dalam menilai saham. Price Earning Ratio (PER) menggambarkan rasio atau 

perbandingan antara harga saham terhadap laba per lembar saham perusahaan 

(Darmadji, 2001:139). Menurut Arifin (2002:87) dikutip dalam Novasari 

bahwa jika nilai PER suatu perusahaan tinggi hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat pertumbuhan tinggi, sebaliknya jika nilai PER perusahaan rendah 

maka tingkat pertumbuhan yang dimiliki perusahaan rendah, semakin rendah 

nilai PER suatu saham maka semakin baik atau murah untuk diinvestasikan. 

PER rendah karena harga saham yang cenderung turun atau karena 

peningkatan laba bersih perusahaan. Semakin rendah nilai PER maka 

semakin murah harga saham tersebut untuk dibeli dan semakin baik pula 
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kinerja perlembar saham dalam menghasilkan laba perusahaan. Jika kinerja 

perlembar saham semakin baik maka banyak investor yang ingin membeli 

saham perusahaan tersebut.  

5. Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham 

Debt to Equity Ratio (DER) masuk kedalam kelompok rasio leverage. 

Rasio ini merupakan total hutang dengan modal sendiri.  DER menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Semakin tinggi DER maka ratio yang di tanggung 

investor semaki tinggi. DER yang tinggi menunjukkan jumlah modal sendiri 

yang rendah untuk membiayai aktiva. Namun pada umumnya investor lebih 

memilih DER yang rendah. Semakin kecil rasio DER ini berarti makin bear 

jumlah aktiva yang didanai oleh pemilik perusahaan dan makin besar 

penyangga resiko kreditor (Daniel, 2015).  

Tingkat hutang perusahaan yang tinggi akan membuat beban 

perusahaan juga akan besar maka hal tersebut akan menurunkan kepercayaan 

investor terhadap perusahaan tersebut. Tentunya para investor menghindari 

saham perusahaan dengan memiliki nilai DER yang tergolong tinggi. 

(Purnama dkk, 2017). Maka dapat disimpulan bahwa nilai DER yang tinggi 

maka harga saham akan turun, sedangkan nilai DER yang rendah maka harga 

saham akan naik. 
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F. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis

1. Diduga suku bunga, nilai tukar, EPS, PER dan DER berpengaruh secara

simultan terhadap harga saham perusahaan pertambangan tahun 2012-2016.

2. Diduga suku bunga, nilai tukar, EPS, PER dan DER berpengaruh secara

parsial terhadap harga saham perusahaan pertambangan tahun 2012 - 2016.

Suku Bunga(X1) 

EPS (X3) 

Nilai Tukar 

Rupiah (X2) 

PER (X4) 

DER (X5) 

Harga Saham 

(Y)


