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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Haryanto (2003) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio 

Profitabilitas terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Minuman di 

Bursa Efek Jakarta”. Dengan NPM, ROA dan ROE sebagai variable bebas dan 

harga saham sebagai variable terikat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

secara simultan ROA, ROE dan NPM berpengaruh secara signifikan terhadap 

harga saham. Secara parsial ROE berpengaruh terhadap harga saham 

sedangkan ROA dan NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Dwireza (2010) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Variabel 

Profitabilitas terhadap Harga Saham di Perusahaan Makanan dan Minuman 

yang Terdaftar di BEI”. Variable bebas dalam penelitian ini adalah NPM, ROI 

dan EPS sedangkan untuk variable terikatnya adalah harga saham. Hasil 

penelitian menunjukan variabel NPM, ROI dan EPS secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan secara parsial NPM 

dan EPS yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Jamalul Abidin (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Faktor Fundamental Keuangan dan Resiko Sistematik terhadap Harga Saham 

Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di BEI”. Variable bebas dalam 

penelitian ini adalah ROI, EPS, OPM dan BV. Hasil dari penelitian ini 
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menyatakan bahwa secara simultan faktor fundamental dan resiko sistematik 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial ROI, EPS, OPM 

dan BV berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan beta saham 

tidak berpengaruh terhadap harga saham 

 

B. TINJAUAN TEORI 

1. Pasar Modal Pengertian Pasar Modal 

Pengertian lain tentang pasar modal adalah pasar yang mempertemukan 

permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang 

berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dalam pasar modal, surat berharga 

disebut juga dengan istilah "efek”. Menurut Syahrir dalam Najib (1998) bahwa 

pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana 

masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan 

penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek. Dewasa ini telah 

merupakan salah satu pasar modal negara berkembang yang memiliki kemajuan 

secara menakjubkan dan dinamik. 

Dalam arti klasik, pengertian pasar modal adalah suatu bidang usaha 

perdagangan surat surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi 

atau efek efek pada umumnya. Menurut Panji Anoraga (1995) bahwa 

pengertian pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat surat 

berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Menurut Hugh T. Patrick 

dan U tun Wai bahwa pengertian pasar modal dapat dibagi dalam tiga definisi 
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yaitu pertama pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan 

yang terorganisir, termasuk bank bank komersial dan semua perantara di bidang 

keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak 

langsung. Kedua, pengertian pasar modal dalam arti menengah bahwa pasar 

modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga lembaga yang 

memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu 

tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan 

deposito jangka panjang. Ketiga adalah pengertian pasar modal dalam arti 

sempit yaitu tempat pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham 

dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter. 

Lebih rinci lagi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal telah 

menerangkan bahwa pengertian pasar modal sebagai, kegiatan yang 

bersangkutan dengan: 

a. Penawaran umum dan penawaran efek (surat berharga) 

b. Perusahaan publik (umum) yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya. 

Pasar modal disebut juga bursa efek. Ada tiga macam bursa efek di 

Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), dan 

Bursa Paralel Indonesia. Berbeda dengan BEJ dan BES, Bursa Paralel Indo 

nesia merupakan bursa yang didirikan sebagai pilihan alternatif bagi pemodal 

yang memiliki dana terbatas.  

Dalam pasar modal kita akan mengenal istilah berikut:   
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a. Pemodal/investor yaitu pihak yang memilik modal atau dana untuk 

dipinjamkan 

b. Emiten, yaitu pihak yang ingin memimjamkan modal atau dana.  

Kedua pihak tersebut akan saling bertemu membentuk kesepakatan melalui 

mekanisme tertentu yang melibatkan beberapa pihak lain seperti yang sudah 

diatur oleh peraturan pasar modal. Karena kemajuan zaman, pasar modal terus 

mengalami perubahan. 

2. PENGERTIAN SAHAM 

Menurut (Husnan, 2005:29) saham merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan 

sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya. 

Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan, berarti investor 

telah menginvestasikan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan 

dari hasil penjualan kembali saham tersebut. Wujud saham adalah selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut dan porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan dalam perusahaan 

tersebut (Darmadji, 2001:5). 
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   Pada dasarnya saham dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan 

investasi utama sebagaimana yang dikemukakan oleh Kertonegoro (2000:108) 

yaitu:  

a. Sebagai gudang nilai, berarti investor mengutamakan keamanan 

prinsipal, sehingga mereka akan mencari saham blue chips dan saham 

non-spekulatif lainnya.  

b. Untuk pemupukan modal, berarti investor mengutamakan investasi 

jangka panjang, sehingga mereka akan mencari saham pertumbuhan 

untuk memperoleh capital gain atau saham sumber penghasilan untuk 

mendapat dividen.  

c. Sebagai sumber penghasilan, berarti investor mengandalkan pada 

penerimaan dividen sehingga mereka akan mencari saham penghasilan 

yang bermutu baik dan hasil tinggi. 

3. Jenis – Jenis Saham 

Dalam transaksi jual dan beli di Bursa Efek, saham merupakan instrumen 

yang paling dominan diperdagangkan. Menurut Darmadji (2001:6), ada 

beberapa sudut pandang untuk membedakan jenis-jenis saham yaitu:  

a. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim:  

1) Saham Biasa (common stock)  

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan 

laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, 

pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam 
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pembagian dividen dari penjualan asset perusahaan. Menurut Siamat 

(2004:385), ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut:  

a) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.  

b) Memiliki hak suara (one share one vote).  

c) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila 

bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.  

2) Saham Preferen (Preferred Stock)  

Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap dan 

apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham 

preferen akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas 

penjualan asset. Saham preferen mempunyai sifat gabungan antara 

obligasi dan saham biasa. Adapun ciri-ciri dari saham preferen menurut 

Siamat (2004:385) adalah: 

a) Memiliki hak paling dahulu memperoleh deviden.  

b) Tidak memiliki hak suara.  

c) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam 

pencalonan pengurus.  

d) Memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih 

dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. 
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b.  Ditinjau dari cara peralihan:  

1. Saham Atas Unjuk (Bearer Stocks)  

Pada saham atas unjuk tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah 

dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, 

siapapun yang memegang saham ini, maka akan diakui sebagai pemiliknya 

dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.  

2. Saham Atas Nama (Registered Stocks)  

Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama 

pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.  

c. Ditinjau dari kinerja perdagangan:  

a) Blue Chip Stocks  

Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai 

leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam 

membayar dividen.  

b) Income Stocks  

Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen 

lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi 

dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan 

laba dan tidak mementingkan potensi.  
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c) Growth Stocks  

Saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan 

yang tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.  

d) Speculative Stock  

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan 

penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.  

e) Counter Cyclical Stocks  

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun 

situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap 

tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai 

akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi 

pada masa resesi. obligasi dan saham biasa. 

4. Harga Saham 

Selembar saham mempunyai nilai atau harga. Menurut Widoatmodjo 

(2000:13), harga saham dapat dibedakan sebagai berikut:  

a) Harga Nominal  

Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham 

yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting karena 

deviden yang dibayarkan atas saham biasanya ditetapkan berdasarkan 

nilai nominal.  
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b) Harga Perdana  

Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di 

bursa efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana 

yang disebut dengan IPO (Initial Public Offering). Harga saham pada 

pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwriter) 

dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham 

emiten itu akan dijual kepada masyarakat.  

c) Harga pasar  

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor 

yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa 

efek. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi. 

Harga inilah yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan 

merupakan harga yang benar-benar mewakili harga perusahaan 

penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi 

negosiasi harga antara investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang 

setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar 

yang tercatat pada waktu penutupan (closing price) aktivitas di Bursa 

Efek Indonesia. 

Menurut Alwi(2003;87) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan 

harga saham yaitu: 
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1) Faktor Internal yaitu:  

a) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.  

b) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.  

c) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi.  

d) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi.  

e) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.  

f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per 

share (EPS), dividen per share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain.  
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2) Faktor Eksternal yaitu:  

a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan 

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

b) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya.  

c) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaaan trading. 

d) Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara.  

e) Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. 

Sedangkan menurut Alwi (2003), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham atau indeks harga saham, antara lain: 

1. Faktor Internal (Lingkungan mikro) 

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. 
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b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. 

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi. 

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, 

laporan divestasi dan lainnya. 

e. Pengumuman investasi (investment annuncements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan, penutupan usaha lainnya. 

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti 

negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, earning per 

share (EPS) dan dividen per share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain. 

2. Faktor eksternal (Lingkungan makro) Diantaranya adalah:  

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan 

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
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b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya. 

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaaan trading. 

d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara. 

e. Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri 

5. RASIO PROFITABILITAS 

Menurut Syafri (2008), rasio profitabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan didalam mendapatkan laba melalui 

semua kemampuan dan juga sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan lain-lain. 

a. Jenis – Jenis Rasio Profitabilitas 

1. Return on Assets (ROA) 

Menurut Riyadi (2006), Return on assets adalah perbandingan antara 

keuntungan sebelum biaya bunga dan pajak (EBIT = Earning before 

interest and taxes) dengan seluruh aktiva atau kekayaan perusahaan. Rasio 

ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang ada 
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didalamnya untuk menghasilkan keuntungan, dengan menggunakan data 

yang ada pada Neraca dan Perhitungan Laba Rugi pada perusahaan tersebut. 

ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥 100% 

 

2. Return on Equity (ROE) 

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah 

pajak dengan total ekuitas. Return on equity merupakan suatu pengukuran 

dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008:305). 

Return on equity adalah  rasio yang memperlihatkan sejauh manakah 

perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, mengukur 

tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal 

sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir 2009:20).  ROE 

menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut 

rentabilitas usaha. 

ROE dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
𝑥 100% 
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3. Earning per Share (EPS) 

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar 

kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2008:306). 

Earning per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah 

yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 2009:66). 

EPS dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎
  

6. Hubungan Rasio Profitabilitas (ROA) dengan Harga Saham 

Sebelum melakukan investasi saham, individu atau organisasi harus 

memastikan bahwa investasi yang dilakukan adalah tepat. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menerapkan berbagai alternatif cara penilaian apakah 

saham yang dipilih benar-benar merupakan saham yang akan mendatangkan 

pengembalian positif di waktu yang akan datang. Baik pada deviden yaitu pola 

investasi jangka panjang maupun penerimaan perubahan harga saham itu 

sendiri atau yang sering terjadi pada investasi jangka pendek. Sartono 

(2001:122) pengertian rasio profitabilitas perusahaan, adalah sebagai berikut: 

“Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri.”Dari beberapa alternatif penilaian investasi 

salah satunya adalah analisis secara fundamental. Artinya seorang calon 

investor mencoba untuk meramal masadepan portofolio yang dipilihnya 
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berdasarkan performa perusahaan yangdigambarkan dari data sekunder 

perusahaan, yaitu berupa neraca, laba rugi,perubahan modal, arus modal dan 

laporan pendukung lainnya yang wajibdiketahui oleh seorang calon investor. 

Pergerakan harga saham sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik 

dari dalam perusahaan itu sendiri ataupun dari luar perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena investor memiliki harapan atas sejumlah pengembalian 

atas nilai investasinya di saat ini. Pengembalian itu tentunya tergambar jelas 

pada performa perusahaan, jika dari tahun ke tahun perusahaan mengalami 

keuntungan yang signifikan tentu pula investor cenderung memiliki harapan 

yang cukup optimis. Pengembalian yang pasti didapatnya, sementara itu jika 

perusahan pada tahun–tahun terakhir mengalami kerugian maka secara 

otomatis terbayang didalam benak investor sejumlah kerugian yang 

dihitungnya. Definisi Rasio Profitabilitas menurut Mamduh Hanafi (2005:85) 

adalah sebagai berikut: ”Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada 

tingkat penjualan, asset dan modal saham yang tertentu.” 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Keterangann :  

ROA Harga Saham 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh yaitu ROA terhadap yaitu Harga Saham pada Perusahaan 

Telekomunikasi Yang Listing di BEI. 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori. (Sugiyono 2013:96). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Diduga Return on assets (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

 

 

 

 


