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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

a. Review Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Sonia et al (2014) dan Anshori (2009) tentang pengaruh EVA

terhadap harga saham menghasilkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap

harga saham. Sedangkan hasil penelitian Akroman (2009) menghasilkan bahwa

EVA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Hasil penelitian Zuliarni (2012) dan Ulupui (2007) tentang penngaruh ROA

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap

harga saham. Sedangkan hasil penelitian Sasongko dan Nila (2006) menghasilkan

bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Hasil penelitian Utami (2005) dan Ratih et al (2013) tentang pengaruh ROE

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROE berpengaruh terhadap harga

saham. Sedangkan hasil penelitian Akroman (2009) tentang pengaruh ROE

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap

harga saham.

Hasil penelitian Megarini (2003), Yunanta (2009) dan Sari (2014) tentang

pengaruh CR terhadap harga saham menghasilkan bahwa CR berpengaruh

terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian Itabillah (2012) tentang

pengaruh CR terhadap harga saham menghasilkan bahwa CR tidak berpengaruh

terhadap harga saham.
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Hasil penelitian Yunanta (2009) dan Sari (2014) tentang pengaruh Total

Assets Turnover terhadap harga saham menghasilkan bahwa Total Assets Turn

over berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian

Megarini (2003) tentang pengaruh total assets turnover terhadap harga saham

menghasilkan bahwa total assets turnover tidak berpengaruh terhadap harga

saham.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

objek penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan perusahaan

manufaktur dan penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan dengan

tahun yang berbeda.

b. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Rudianto (2013:189) kinerja adalah gambaran pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan,

dan sasaran organisasi. Secara sederhana, kinerja adalah “prestasi kerja”. Kinerja

dapat pula diartikan sebagai “hasil kerja” dari seseorang atau sekelompok orang

dalam organisasi.

Menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi

yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya

mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja

keuaangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan

mengevaluasi sampai di mana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan

aktivitas keuangan yang dilaksanakan. Dalam proses penilaian kinerja manajemen
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perusahaan, salah satu kriteria penting yang digunakan adalah ukuran kineja

keuangan perusahaan. Untuk dapat melakukan penilaian hasil kerja manajemen

perusahaan di bidang keuangan, digunakan berbagai informasi keuangan yang

dihasilkan dari proses akuntansi yang dilakukan perusahaan.

Menurut Rudianto (2013:189) ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan

untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan, di mana masing-masing

memiliki manfaat yang berbeda dn spesifik dengan kegunaan tertentu. Ukuran

kinerja tersebut dapat dipilah menjadi beberapa kelompok seperti :

1. Rasio profitabilitas adalah ukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan

hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen

perusahaan. Rumus rasio profitabilitas meliputi :

= ℎ
= ℎ
= ℎ

2. Rasio aktivitas adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan

untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam

menggunakan sumber-sumber dananya. Rumus Rasio aktivitas meliputi :

=
=

=
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3. Rasio Leverage adalah ukuran penilaian kinerja perusahaan yang

dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aset perusahaan

dibiayai dengan hutang. Rumus rasio leverage meliputi :

ℎ ℎ = ℎ
ℎ ℎ = ℎ

4. Rasio likuiditas adalah ukuran penilaian kinerjaa perusahaan yang

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutangnya.

Rumus rasio likuiditas meliputi :

=
= −

b. Pengertian Analisis Laporan keuangan

Menurut Hanafi dan Halim (2012:3) analisis terhadap laporan keuangan suatu

perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas

(keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:4) tujuan analisis keuangan :

1. Investasi pada saham

Investor atau calon investor akan tertarik pada tingkat keuntungan (return)

yang diharapkan untuk masa-masa mendatang relatif terhadap risiko perubahan

tersebut. Yang paling menarik tentu saja adalah perusahaan yang mempunyai

tingkat keuntungan tinggi, tetapi mempunyai tingkat risiko yang rendah. Apabila
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tingkat keuntungan perusahaan naik, tetapi risiko perusahaan juga naik, maka

perusahaan tidak akan menaarik lagi.

2. Pemberian kredit

Dalam analisis ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai kemampuan

perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga

yang berkaitan dengan pinjaman tersebut. Dengan kredit jangka pendek,

analis akan memfokuskan pada kemampuan perusahaan membayar kewajiban

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dan juga memfokuskan membayar

kewajiban jangka panjang pada saat jatuh tempo.

3. Kesehatan pemasok (Supplier)

Perusahaan yang tergantung pada “supply” pemasok akan mempunyai

kepentingan pada pemasok tersebut. Perusahaan ingin memastikan bahwa

pemasok tersebut sehat dan bisa bertahan terus. Dengan kemungkinan kerja sama

yang terus menerus, analis dari pihak perusahaan akan berusaha menganalisis

profitabilitas perusahaan pemasok, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar

kewajiban jatuh tempo.

4. Kesehatan Pelanggan

Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan

maka perusahaan memerlukan informasi keuangan pelaanggan, terutama

informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka

pendeknya. Analisis yang dilakukan akan tergantung pada besarnya kredit, jangka
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waktu kredit, jenis usaha pelanggan, besar kecilnya usaha pelaanggan dan lain-

lain.

5. Analisis Internal

Pihak internal perusahaan (manajemen) akan memerlukan informasi

mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk menentukan sejauh mana

perkembangan perusahaan. Informasi bisa digunakan sebagai basis evaluasi

prestasi manajemen. Bagi pihak manajemen, informasi keuangan tertentu bisa

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, untuk perencanaan atau untuk

mengevaluasi perubahan strategi.

6. Analisis pesaing

Kondisi keuangan pesaing bisa dianalisis oleh perusahaan untuk menentukan

sejauh mana kekuatan keuangan pesaing. Informasi semacam ini bisa dipakai

untuk penentuan strategi perusahaan seperti strategi harga, strategi merebut

pangsa pasar, atau keputusan-keputusan lainnya.

Menurut Kasmir (2011:66) agar laporan keuangan menjadi lebih berarti

sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan

analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama

analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan

perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan

analsisi laporan keuangaan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan

dapat mencapai terget yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Hasil

analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan

dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan ini,

manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut.
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Kemudian, kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan

ditingkatkan.

Menurut Rudianto (2013:190) dalam pelaksanaan analisis laporan keuangan,

secara umum ada dua metode analisis yang dapat digunakan, yaitu :

1. Analisis Horizontal

Analisis Horizontal adalah metode analisis laporan keuangan yang

membandingkan suatu pos laporan keuaangan dengan pos yang sama dari

laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya milik perusahaan yang sama.

Dalam metode ini, terkadang analisis dilakukan dengan melihat kenaikan atau

penurunan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan komparatif tersebut.

2. Analisis Vertikal

Dalam analisis vertikal ini pos-pos laporan keuangan dibandingkan dengan

pos lainnya dari laporan keuangan tahun yang sama. Itu berarti satu pos

dalam laporan keuangan dibandingkan dengan pos yang lain dalam tahun

yang sama dari perusahaan yang sama. Dengan metode ini juga

dimungkinkan untuk membandingkan pos-pos tertentu dalam laporan

keuangan meupun laporan keuangan secara keseluruhan milik suatu

perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan demikian, kinerja perusahaan

dibandingkan dengan kinerja perusahaan lain dalam industri yang sama di

tahun yang sama.

c. Pengertian Rasio

Menurut Brigham dan Houston (2012:133) laporan keuangan melaporkan

posisi perusahaan pada satu titik waktu dan kegiatan operasinya. Namun, nilai
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riilnya ada pada kenyataan bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk

membantu meramalkan laba dan deviden masa depan. Dari sudut pandang

investor, peramalan masa depan adalah inti dari analisis keuangan yang

sebenarnya. Sementara itu, dari sudut pandang manajemen, analsisis laporan

keuangan berguna untuk membantu mengantisipasi kondisi masa depan, dan

sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki

kinerja masa depan. Rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi

laporan keuangan.

Analsisi rasio berguna untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat

mempertahankan likuiditas, profitabilitas, manajemen aset, manajemen hutang,

dan nilai pasar. Menurut Brigham dan Houston (2012:134) definisi setiap rasio

adalah:

1. Rasio Likuiditas

Aset likuid (liquid asset) merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif

sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang

berlaku, sedangkan “posisi likuiditas” suatu perusahaan berkaitan dengan

pernyataan berikut ini : apakah perusahaan mampu melunasi hutangnya ketika

hutang tersebut jatuh tempo di tahun berikutnya. Suatu analiis likuiditas penuh

membutuhkan penggunaan anggaran kas, tetapi dengan menghubungkan kas dan

aset lancar lainnya dengan kewaajiban lancar, analisis rasio memberikan ukuran

likuiditas yang cepat dan mudah digunakan. Dua rasio likuiditas yang umum

digunakan adalah :
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=
= −

2. Rasio Manajemen Aset

Menurut Brigham dan Houston (2012:136) rasio manajemen aset mengukur

seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Rasio ini akan menganalisis

apakan jumlah setiap jenis aset terlihat wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah

jika dilihat dari penjualan saat ini dan proyeksinya. Jika perusahaan memiliki

terlalu banyak aset, maka biaya modalnya terlalu tinggi dan labanya akan tertekan.

Di lain pihak, jika aset terlalu rendah maka penjualan yang menguntungkan akan

hilang.

=
= ℎ

Menurut Kasmir (2011:186) untuk mencari Total Assets Turnover adalah :

=
3. Rasio Manajemen Hutang

Menurut Brigham dan Houston (2012:140) rasio manajemen hutang

adalah sampai sejauh apa perusahaan menggunakan pendanaan melalui

hutangnya.

ℎ ℎ = ℎ
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ℎ ℎ = ℎ
4. Rasio Profitabilitas

Menurut Brigham dan Houston (2012:146) Laporan akuntansi mencerminkan

keadaan yang telah terjadi di masa lalu, tetapi laporan tersebut juga memberikan

petunjuk tentang hal-hal yang sebenarnya memiliki arti penting dengan

kemungkinan akan terjadi di masa depan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang

menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang

pada hasil operasinya.

= ℎ
= ℎ

Menurut Kasmir (2011:204) rumus Return On Equity adalah :

= ℎ
5. Rasio Nilai Pasar

Menurut Brigham dan Houston (2012:150) sekumpulan rasio yang

menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba, arus kas, dan nilai buku

per sahamnya. Rasio ini memberi indikasi bagi manajemen tentang bagaimana

pandangan investor terhadap risiko dan prospek perusahaan di masa depan.

= ℎℎ
ℎ = ℎ ℎ
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= ℎℎ
d. Pengertian EVA (Economic Value Added)

Menurut Rudianto (2013:217) EVA merupakan pengukuran kinerja

keuangan berdasarkan nilai yang merefleksikan jumlah absolut dari nilai kekayaan

pemegang saham yang dihasilkan, baik bertambah maupun berkurang setiap

tahunnya. EVA merupakan alat yang berguna untuk memilih investasi keuangan

yang paling menjanjikan dan sekaligus sebagai alat yang cocok untuk

mengendalikan operasi perusahaan.

Menurut Rudianto (2013:217) EVA adalah suatu sistem manajemen

keuangan untuk mengukur laba ekonomi perusahaan, yang menyatakan bahwa

kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua

biaya operasi dan biaya modal. Menurut Rudianto (2013:218) Rumusan EVA

dapat ditulis dengan cara yaitu :

EVA = EBIT – Tax – WACC

Keterangan :

EBIT : Earning Before Interest and Tax (Laba Sebelum Bunga dan Pajak

Tax : Pajak Penghasilan Perusahaan

WACC : Weighted Average Cost of Capital (Biaya Modal Rata-rata

Tertimbang)
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Berdasarkan rumusan EVA, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan

manajemen dalam mengukur kinerja perusahaan dengan menggunkana EVA

yaitu:

a. Menghitung biaya modal (Cost of capital)

Biaya modal ini antara lain meliputi biaya utang, biaya saham peferen, biaya

saham biasa, dan biaya laba ditahan.

b. Menghitung besarnya struktur permodalan/pendanaan (Capital Structure)

Modal suatu perusahaan dapat dibangun dengan berbagai alternatif komposisi

modal.

c. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of

Capital = WACC)

d. Menghitung nilai EVA

Menurut Rudianto (2013:222) Hasil penilaian kinerja perusahaan dengan

menggunakan ukuran EVA dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori yang

berbeda, yaitu:

a. Nilai EVA > 0 atau EVA Bernilai Positif

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai

tambah ekonomis bagi perusahaan.

b. Nilai EVA = 0

Pada posisi ini berarti manajemen perusahaan berada dalam titik impas.

Perusahaan tidak mengalami kemunduran tetapi sekaligus tidak mengalami

kemajuan secara ekonomi.
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c. EVA < 0 atau EVA Bernilai Negatif

Pada posisi ini berarti tidak terjadi proses pertambahan nilai ekonomis bagi

perusahaan, yaitu laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para

kreditor dan pemegang saham perusahaan (investor).

Menurut Rudianto (2013:223) perusahaan yang menggunakan EVA pada

suatu saat akan menyadari bahwa EVA bukanlah sekedar alat pengukur kinerja,

tetapi perusahaan juga harus mengubah cara kerjanya, EVA adalah :

a. Pengukur kinerja keuangan yang langsung berhubungan secara teoritis dan

empiris pada penciptaan kekaayaan pemegang saham, di mana pengelolaan

agar EVA lebih tinggi akan berakibat pada harga saham yang lebih tinggi

pula.

b. Pengukuran kinerja yang memberikan solusi tepat, dalam artian bahwa EVA

selalu meyakinkan para pemegang saham, yang membuatnya menjadi satu-

satunya matriks kemajuan berkelanjutan yang andal.

c. Suatu kerangka yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan

pencapaiannya pada investor, dan investor dapat menggunakan EVA untuk

mengidentifikasi perusahaan mana yang mempunyai prospek kinerja lebih

baik di masa mendatang.

e. Pengertian Harga Saham

Menurut Yuliana (2010:59) saham adalah surat tanda penyertaaan atau

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Selembar saham

adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah

pemilik (berapapun porsinya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham
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tersebut sesuai porsi kepemilikannya yang tertera pada saham. Saham

menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan dan memberikan hak kepada

pemiliknya. Kepemilikann tersebut memberikan kontribusi pada pemegangnya

berupa return yang dapat diperolehnya, yaitu keuntungan modal (capital gain)

atas saham yang memiliki harga jual lebih tinggi daripada harga belinya, atau

deviden atas saham terebut, disamping hak lainnya yaitu non-finacial benefit

berupa hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Peluang untuk

mendapatkan return dari capital gain ini memotivasi para investor untuk

melakukan perdagangan sahaam dipasar modal.

f. Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham

Menurut Yuliana (2010:60) harga saham selalu mengalami perubahan setiap

harinya. Oleh karena itu, investor harus mampu memperhatikan faktor-faktor

yang mempengaruhi harga saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi

harga saham dapat berasal dari internal maupun eksternal. Adapun faktor

internalnya antara lain laba perusahaan, pertumbuhan aktiva tahunan, likuiditas,

nilai kekayaan total, dan penjualan. Sementara itu faktor eksternalnya adalah

kebijakan pemerintah dan dampaknya, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai

tukar mata uang, rumor, sentimen pasar, dan penggabungan usaha. Pada umunya

saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang melakukan penawaran umum ada

dua macam yaitu saham biasa dan saham preferen.

Menurut Kodrat dan Indonanjaya (2010:272) saham preferen adalah saham

yang memberikan sejumlah deviden yang tetap jumlahnya dan telah dinyatakan
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sebelumya. Sedangkan saham biasa merupakan saham yang memberikan

sejumlah deviden yang tidak pasti dan tidak tetap jumlahnya.

g. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham

Kinerja keuangan dapat diukur melalui EVA dan rasio, rasio yang digunakan

meliputi rasio likuiditas, aktivitas dan profitabilitas. Dalam hal ini EVA

mempunyai pengaruh terhadap harga saham, menurut Rudianto (2013:217) EVA

adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi

perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika

perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modalnya. dari teori

tersebut jika perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah atau laba ekonomi

untuk menutup semua biaya operasi dan biaya modal, maka perusahaan dapat

dikatakan mampu untuk menciptakan kekayaan pemegang sahamnya, jika itu

terpenuhi maka harga saham perusahaan akan cenderung naik seiring dengan

reaksi investor yang akan menanamkan modalnya.

Rasio likuiditas yang meliputi Current Rasio (CR) dapat mempengaruhi harga

saham karena jika perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek dengan

aset yang dimilikinya maka perusahaan akan menghasilkan laba secara maksimal,

jika perusahaan menghasilkan laba yang maksimal maka tingkat pengembalian

deviden akan tinggi dan akan berpengaruh dengan reaksi invetor untuk

menanamkan modalnya, maka akan berpengaruh juga terhadap harga saham

perusahaan.

Rasio aktivitas yang meliputi Total Assets Turnover (TATO) dapat juga

berpengaruh terhadap harga saham, jika perusahaan tidak dapat memutarkan aset

yang dimiliki maka akan menekan laba perusahaan, akibatnya jika laba



22

perusahaan menurun maka tingkat pengembalian deviden kepada pemegang

saham juga akan menurun, dan dapat mempengaruhi reaksi investor untuk

menanamkan modalnya serta mempengaruhi harga saham perusahaan.

Rasio profitabilitas yang meliputi ROA dan ROE dapat mempengaruhi harga

saham. Karena jika nilai ROA turun maka perusahaan tidak dapat menghasilkan

keuntungan disetiap asetnya, maka laba perusahaan akan menurun juga, jika itu

terjadi maka para investor akan sulit untuk menanamkan modalnya, karena tingkat

pengembalian deviden mengalami penurunan, hal itu akan berpengaruh terhadap

harga saham. Sedangkan jika nilai ROE menurun maka kinerja perusahaan untuk

mengelola modalnya semakin tidak baik. Hal itu akan diiringi dengan penggunaan

modal dari pemegang saham yang tidak efektif dan efisien. Jika laba perusahaan

menurun maka ROE akan menurun juga. Oleh karena itu ketertarikan investor

untuk menanmkan modal akan menurun dan akan berpengaruh terhadap harga

saham.

Dari kinerja keuangan yang diukur melalui EVA dan Rasio CR,ROE,ROA,

dan TATO yang mempunyai pengaruh terhadap harga saham, maka kinerja

keuangan juga berpengaruh terhadap harga saham. Dimana jika EVA dan rasio

mengalami peningkatan maka kinerja keuangan perusahaan akan maksimal dan

menghasilkan laba secara maksimal pula. Hal itu akan berpengaruh pada tingkat

pengembalian deviden yang semakin tinggi, hal ini akan mempengaruhi para

investor untuk menanamkan modalnya dan akan mempeengaruhi harga saham

dari perusahaan.
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Hal ini juga dapat ditinjau dari hasil penelitian Mustika (2008) tentang

pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham menghasilkan kinerja keuangan

secara umum terdapat pengaruh terhadap harga saham perusahaan.

c. Kerangka Pemikiran

d. Pengembangan Hipotesis

Hasil penelitian Sonia et al (2014), dan Anshori (2009), tentang

pengaruh EVA terhadap harga saham menghasilkan bahwa terdapat

pengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian

Akroman (2009) menghasilkan bahwa EVA tidak berpengaruh signifikan

terhadap harga saham. Dari 3 penelitian terdahulu, 2 menghasilkan ada

pengaruh signifikan dan 1 menghasilkan tidak ada pengaruh signifikan

terhadap harga saham, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

HI : EVA Berpengaruh Signifikan Terhadap Harga Saham

EVA

ROA

ROE

CR

TATO

Harga

Saham

Kinerja

Keuangan

EVA

ROA

ROE

CR

TATO

Harga

Saham
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Hasil penelitian Zuliarni (2012), dan Ulupui (2007) tentang penngaruh ROA

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap

harga saham. Sedangkan hasil penelitian Sasongko dan Nila (2006) menghasilkan

bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dari 3 penelitian terdahulu,

2 menghasilkan ada pengaruh signifikan dan 1 menghasilkan tidak ada pengaruh

terhadap harga saham maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2 : ROA Berpengaruh Signifikan Terhadap Harga Saham

Hasil penelitian Utami (2005), dan Ratih et al (2013) tentang pengaruh ROE

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROE berpengaruh terhadap harga

saham. Sedangkan hasil penelitian Akroman (2009) tentang pengaruh ROE

terhadap harga saham menghasilkan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap

harga saham. Dari 3 penelitian terdahulu, 2 menghasilkan ada pengaruh dan 1

menghasilkan tidak ada pengaruh terhadap harga saham maka hipotesis yang

dapat dirumuskan adalah :

H3 : ROE Berpengaruh Signifikan Terhadap Harga Saham

Hasil penelitian Megarini (2003), Yunanta (2009), dan Sari (2014) tentang

pengaruh CR terhadap harga saham menghasilkan bahwa CR berpengaruh

terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian Itabillah (2012) tentang

pengaruh CR terhadap harga saham menghasilkan bahwa CR tidak berpengaruh

terhadap harga saham. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H4 : CR Berpengaruh Signifikan Terhadap Harga Saham

Hasil penelitian Yunanta (2009), dan Sari (2014) tentang pengaruh Total

Assets Turnover terhadap harga saham menghasilkan bahwa Total Assets Turn
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over berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil penelitian

Megarini (2003) tentang pengaruh total assets turnover terhadap harga saham

menghasilkan bahwa total assets turnover tidak berpengaruh terhadap harga

saham. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H5 : TATO Berpengaruh Signifikan Terhadap Harga Saham


