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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh ROE, EPS, DER, PER dan PBV terhadap perubahan 

harga saham, tetapi hasil dari beberapa peneliti terdahulu memiliki hasil yang 

berbeda. Penetilian yang dilakukan oleh Ningsih (2009) pengaruh kinerja 

keuangan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian tersebut bahwa analisis 

regresi linier berganda dapat disimpulkan mempengaruhi secara siginifikan. 

Pengaruh secara indivual (parsial) variabel bebas (ROE, DER, EPS, PER) 

yang paling berpengaruh secara siginfikan terhadap harga saham adalah EPS 

dan PER. Sedangkan hasil dari koefisien regresi masing-masing variabel 

menunjukkan bahwa EPS mempunyai pengaruh dominan terhadap harga 

saham pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di BEI. 

Dewi dan Suaryana (2013) dengan judul penelitian pengaruh EPS, 

DER, dan PBV terhadap harga saham pada Food and Baverage teregister di 

BEI pada tahun 2009-2011. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

variabel yakni EPS dan PBV berpengaruh signifikan positif sedangkan 

variabel DER berpengaruh signifikan negatif pada harga saham bidang Food 

and Baverage tahun 2009-2011. 

Cahyono dan Sutrisno (2013) pengaruh rasio profitabilitas (NPM, 

ROA, ROE, EPS), DER, PBV, dan PER terhadap harga saham perusahaan 
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yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa variabel ROA, NPM, EPS dan PBV berpengaruh positif sedangkan 

variabel DER dan PER tidak berpengaruh positif terhadap perubahan harga 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic  Index. 

Putra (2014) pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan harga 

saham perusahaan property yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, EPS, DER 

berpengaruh positif sedangkan variabel NPM, PER, dan PBV tidak 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham perusahaan property pada 

tahun 2011-2013. 

Setiawan (2015) pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan harga 

saham pada sub sektor kontruksi bangunan yang tercatat di BEI memiliki 

hasil bahwa variabel kinerja keungan (current ratio, debt to equity ratio, total 

assets turn over dan return equity ratio) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan harga saham. Hai ini ditunjukkan dengan koefisien 

determinasi sebesar 0,068. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara 

simultan kinerja keuangan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 6,8% 

terhadap perubahan harga saham pada perusahaan sub sektor konstruksi 

bangunan yang terdaftar di BEI. 

Penelitian yang dilakukan Ichsan dan Agustin (2016) pengaruh kinerja 

keuangan terhadap perubahan harga saham pada perusahaan food and 

baverages. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan 

hasil uji F berpengaruh signifikan maka secra bersama-sama variabel (CR, 
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DER, TATO, ROE dan EPS) memiliki pengaruh terhadap perubahan harga 

saham. Hasil uji t menunjukkan bahwa Current Ratio berpengaruh pada 

perubahan saham. Sedangkan hasil uji t variabel (Debt To Equity Ratio, Total 

Asset Turn Over, Return On Equity, dan Earning Per Share) tidak 

berpengaruh pada perubahan harga saham.  

Cahyaningrum dan Antikasari (2017) pengaruh EPS, PBV, ROA, dan 

ROE terhadap harga saham sektor keuangan. Hasil dari penelitian ini bahwa 

variabel EPS, PBV, ROA dan ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 

saham secara simultan dan parsial. Variabel EPS, PBV, ROA dan ROE memiliki 

pengaruh sebesar 26,2% terhadap harga saham pada Sektor Keuangan periode 

tahun 2010-2014. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Saham 

Menurut Sjahrial (2012:19) saham adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau 

yang biasa yang disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham 

tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan itu, dengan demikian jika 

seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik ataupun 

juga sebagai pemegang saham perusahaan. Saham ada dua macam yaitu 

saham atas nama dan saham atas unjuk. Pada saat ini saham-saham yang 

diperdagangkan di bursa efek adalah saham atas nama, yaitu saham yang 

nama pemilik saham tertera di atas saham tersebut. 
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Sedangkan menurut Samsul (2015:59) menyatakan bahwa saham 

merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan. Bukti bahwa seseorang 

atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila 

seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam 

buku yang disebut daftar pemegang saham. Bukti bahwa seseorang adalah 

pemegang saham juga dapat dilihat pada lembaran saham di halaman 

belakang saham dimana namanya sudah diregistrasi oleh perusahaan 

(emiten). Jenis-jenis saham dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Saham Preferen (preferen stock)  

Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih 

dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak 

kumulatif dimaksudkan bahwa hak laba yang tidak didapat pada suatu 

tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar 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 ke sewaktu 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. Penghitungan indeks harga saham didasarkan pada harga 

saham biasa. 
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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. 

Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran di pasar modal. Dalam pasar modal yang efisien, semua 

sekuritas diperjualbelikan pada harga pasarnya (Sartono, 2008:70). 

2. Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi 

harga saham di pasar modal. Menurut Sartono (2008:9), harga saham 

terbentuk dipasar modal dan ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba 

per lembar saham atau earning per share, rasio laba terhadap harga per 

lembar saham atau price earning ratio, tingkat bunga bebas risiko yang 

diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah dan tingkat kepastian 

operasi perusahaan. 

Menurut Samsul (2015:220) 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.  
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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 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. 
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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 memenuhi 

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 utangnya 

dibandingkan dengan membagi dividen, 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. 
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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. 

3. Pengertian ROE (Return on Equity) 

Return on Equity ini sering disebut dengan rate of return on Net 

Worth yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini adayang menyebut sebagai 

rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih 

setelah dipotong pajak atau EAT (Sutrisno, 2001:255) 

Return on Equity adalah kemampuan dalam menghasilkan laba 

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

menggunakan rumus: 

                 
                         

             
      

 (Syamsuddin, 2013:74) 

4. Pengertian EPS (Earning Per Share) 

Menurut Sutrisno (2001:255) Earning Per Share atau laba per lembar 

saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 
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keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran 

adalah laba bagi pemilik atau EAT. 

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. 

                  
                        

                               
 

(Syamsuddin, 2013:66) 

5. Pengertian PER (Price Earning Ratio) 

Rasio ini mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh para pemegang 

saham (Sutrisno, 2001:256). 

     
                 

                     
 

6. Pengertian DER (Debt to Equity Ratio) 

Menurut Sutrisno (2001:249) rasio hutang dengan modal sendiri (debt 

to equity ratio) merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan 

dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin 

sedikit dibanding dengan hutang. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya 

hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu 

tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan 

modal sendiri, artinya debt to equity maksimal 100%. 
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Debt equity ratio adalah perbandingan antara total utang terhadap 

ekuitas suatu saat. Setiap bulan atau setiap tahun posisi rasio dapat 

berubah lebih baik atau lebih buruk. 

                     
            

             
 

(Samsul, 2015:174) 

7. Pengertian PBV 

Menurut Sutrisno (2001:256) rasio ini untuk mengetahui seberapa 

besar harga saham yang ada dipasar dibandingkan dengan nilai buku saham. 

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya 

niali perusahaan menjadi lebih tinggi. 

     
                 

                
 

8. Laporan keuangan 

Laporan keuangan adalah sebagai hasil dari perhitungan 

keuangan perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

antara data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. Laporan keuangan mempunyai peran penting dalam 

keuangan perusahaan dengan menggambarkan kinerja kenuangan 

ataupun kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik atau tidak baik 

dalam periode tertentu.  

Pendapat lain menurut Munawir (2007:2) mengemukakan bahwa 

laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntasi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antar data keungan atau aktivitas suatu 
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perusahaan dengan pihak-pihakyang berkepentingan dengan data atau 

efektifitas perusahaan. Sedangkan berdasarkan James C, Van Horne & 

John M, Wachowicz, JR (2012:154) mengungkapkan bahwa laporan 

keuangan adalah seni untuk mengubah data dari laporan keuangan ke 

informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.  

Kasmir (2014:6) menyatakan bahwa laporan keuangan 

didefiniskan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.  

Laporan keuangan tentu mempunyai tujuan menentukan penilaian 

atas posisi keuangan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. 

Menurut Standar Akuntasi Keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam 

buku Fahmi (2012:24) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Sebagaimana dikemukakan Fahmi (2012:24) tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang 

membutuhan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka 

dalam satuan moneter. 

Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk 

meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang 

timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai 

dampak keuangan yang timbul sangat berguna bagi pemakai untuk 
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meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Jika nilai uang 

tidak stabil, maka aka dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan 

keuangan akan lebih bermanfaat jika dilaporkan tidak saja aspek-aspek 

kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lain dan informasi 

tersebut harus bersifat faktual dan dapat diukur secara objektif. 

 

C. Kerangka Pikir 

Penyusunan kerangka pemikiran pada penelitian diawali dengan 

adanya fenomena yang terjadi diperusahaan perdagangan eceran (retail) 

dimana harga saham mengalami perubahan yang telah di lakukan oleh 

peneliti terdahulu. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran diatas dijelaskan bahwa return on equity, earning 

per share, price earning ratio, debt to equity, dan price book value 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham. 
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D. Hipotesis Penelitian

Kerangka pikir di atas menjelaskan pengaruh ROE, EPS, PER, DER, 

dan PBV berdasarkan latar belakang, tinjauan teori dan peneliti terdahulu. 

Kerangka pikir berguna untuk memberikan suatu hipotesis. Berdasarkan latar 

belakang, hasil penelitian terdahulu dan juga kajian teori  maka dapat 

diajukan hipotesis sementara pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Variabel ROE, EPS, PER, DER dan PBV berpengaruh secara simultan

dan parsial terhadap perusahaan retail yang terdaftar di BEI.

2. Variabel yang paling berpengaruh adalah EPS.




