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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Meythi, dkk. (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh likuiditas 

dan profitabilitas terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI. Penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). 

Berdasarkan hasil analisis secara parsial, dapat disimpulkan bahwa likuiditas 

dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan hasil analisis secara simultan mengatakan bahwa likuiditas dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Manoppo, dkk. (2017) meneliti tentang pengaruh current ratio, DER, 

ROA, dan NPM terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage 

yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dan regresi 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CR, DER, ROA dan NPM 

secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Dan secara parsial CR dan 

DER tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan ROA dan NPM 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Pratama (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh current ratio, 

debt to equity ratio, return on equity, net profit margin dan earning per share 

terhadap harga saham. Teknik analisis yang digunakan oleh penelitian ini yaitu 

analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa 

current ratio, debt to equity ratio, dan earning per share berpengaruh secara 

parsial terhadap harga saham, sedangkan ROE dan NPM tidak berpengaruh 
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secara parsial terhadap harga saham. Akan tetapi, jika dilihat hasil penelitian 

secara simultan disimpulkan bahwa kelima variabel independen memiliki 

pengaruh signifikan tehadap harga saham. 

Susanto (2012) meneliti tentang pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan terhadap harga saham perusahaan farmasi di BEI. 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan 

secara parsial hanya ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap 

harga saham. 

Takarini (2011) meneliti tentang rasio keuangan dan pengaruhnya 

terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa NPM, ROE dan EPS secara parsial 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham, sedangkan QR 

berpengaruh negatif signifikan. Dan DER berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Agensi 

Teori Keagenan (Agency Theory) adalah adanya hubungan kerja 

antara pihak yang memberi wewenang (principle) yaitu pemegang saham 

dengan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam 

bentuk kontrak kerja sama (Elqorni, 2009). Pada perusahaan yang 
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sahamnya termasuk dalam salah satu elemen modalnya, maka pemegang 

saham bertindak sebagai principal, dan manajemen perusahaan bertindak 

sebagai agent. Manajemen perusahaan sebagai agent diharapkan dapat 

bertindak sesuai kepentingan principal. Yaitu mengelola dana yang telah 

diberikan oleh principal. 

Kepentingan principal dalam hal sebagai pemegang saham adalah 

memperoleh hasil dari dana yang diberikan, yaitu laba atau keuntungan 

yang dibagikan dalam bentuk deviden. Salah satu kriteria pemegang 

saham dalam memberikan dananya pada perusahaan adalah dengan 

melihat kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan 

tentu bergantung pada kinerja manajemen perusahaan yang bertindak 

sebagai agent. 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan 

sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih orang sebagai prinsipal 

memerintah orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa atas 

nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat 

keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut 

mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, 

maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan 

kepentingan prinsipal. Masalah bisa saja terjadi ketika manajer 

cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk 

memberikan hasil kerja yang sesuai dengan kepentingan para pemegang 

saham, konflik antara pemegang saham dan pihak manajemen dapat 
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dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara kedua belah pihak, 

mensejajarkan kepentingan ini salah satu cara yang digunakan untuk 

mengurangi biaya keagenan yang berpotensi timbul, karena dengan 

memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung 

manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Ketika kinerja keuangan 

perusahaan terus meningkat menyebabkan harga saham juga meningkat 

dan hubungan antara pemegang saham dan pihak menajemen bisa 

dimaksimalkan. 

2. Harga Saham 

Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

berbentuk Perseroan Terbatas. Harga suatu saham sangat erat kaitannya 

dengan harga pasar suatu saham. Harga dasar suatu saham merupakan 

harga perdananya. Perubahan harga saham dipengaruhi oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar sekunder. Semakin 

banyak investor yang ingin membeli atau menyimpan suatu saham, maka 

harganya akan semakin naik, dan sebaliknya jika semakin banyak 

investor yang menjual atau melepaskan maka akan berdampak pada 

turunnya harga saham. Harga saham merupakan nilai suatu saham yang 

mencerminkan kekayaan perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. 

(Ardiani, 2007) dalam (Anisma, 2012).  

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, 

dan kapitalisasi pasar. Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa 
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ketiga variabel ini dapat digunakan untuk menentukan besar tidaknya 

suatu perusahaan. Semakin besar atau tinggi total aset, penjualan, 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. 

Semakin besar aset menunjukan semakin banyak modal yang ditanam. 

Semakin banyak tingkat penjualan menunjukkan semakin banyak 

perputaran uang. Sedangkan, semakin tinggi tingkat kapitalisasi pasar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin dikenal di masyarakat.  

4. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba, 

semakin besar tingkat keuntungan/laba, semakin baik pula manajemen 

dalam mengelola perusahaan (Sutrisno, 2003). Ang (1997) mengatakan 

rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan. Dasar pemikiran bahwa tingkat keuntungan 

dipakai sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan efektivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode 

berjalan. 

Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam menghitung 

profitabilitas, yaitu rasio marjin laba menunjukan sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu, 

rasio pengembalian asset (ROA) dimana merupakan rasio laba terhadap 

aset, dan rasio pengembalian ekuitas (ROE) merupakan rasio laba 

terhadap ekuitas. 
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5. Solvabilitas 

Menurut Munawir (2007), solvabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan 

tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang. (Munawir, 2007) Adapun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, tingkat solvabilitas merupakan 

selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban. 

6. Likuiditas 

Likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi dengan segera. 

Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan 

dalam kondisi baik sehingga akan meningkatkan permintaan untuk 

saham dan pasti akan menaikkan harga saham (Tahu dan Susilo, 2017: 

89-90). Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja 

merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur seberapa 

likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan 

seluruh komponen yang ada di aset lancar dengan komponen di passiva 

lancar (Firnanda dan Oetomo, 2016: 3). 

 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, 

dan kapitalisasi pasar yang mana hal ini ditentukan oleh kinerja 
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manajemen. Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa ketiga 

variabel ini dapat digunakan untuk menentukan besar tidaknya suatu 

perusahaan. Semakin besar aset menunjukkan semakin banyak modal 

yang ditanam, semakin banyak tingkat penjualan menunjukkan semakin 

banyak perputaran uang, dan semakin tinggi tingkat kapitalisasi pasar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin dikenal di masyarakat. 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan sudah tidak diragukan lagi 

perusahaan tersebut unggul dalam segi kekayaan dan performance bagus, 

kinerja manajemen disini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan 

perusahaan supaya memiliki track record yang baik, hal ini memberikan 

daya tarik kepada investor untuk menanamkan modalnya dengan 

membeli saham, karna permintaan akan saham meningkat menyebabkan 

harga saham terus bergerak naik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Susanto (2012) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh individu terhadap harga saham. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Harga Saham 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri, 

dengan demikian bagi investor akan sangat berkepentingan dengan 

analisis profitabilitas ini misalnya pemegang saham akan melihat 
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keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden dari 

saham yang telah diinvestasikan. Ang (1997) mengatakan rasio 

profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Semakin besar keuntungan semakin baik pula manajemen 

dalam mengelola perusahaan. Kinerja manajemen yang baik dalam 

mengelola profitabilitas perusahaan menyebabkan investor tertarik 

menanamkan modalnya, sehingga banyaknya permintaan akan saham 

menyebabkan harga saham bergerak naik. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Manoppo (2011) yang mengemukakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 = Profitabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham 

3. Pengaruh Solvabilitas terhadap Harga Saham 

Untuk mengetahui solvabilitas perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan debt to equity ratio. Alasan penulis menggunakan debt to 

equity ratio karena kebijakan deviden merupakan pembagian hasil 

operasional perusahaan kepada pemegang saham berupa hasil investasi. 

Manajemen mengelola perusahaan untuk mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya, semakin rendah DER akan semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Dengan 

demikian, akan meningkatkan respon positif dari pasar karena resiko yang 
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ditimbulkan dari penggunaan pendanaan yang bersumber dari hutang 

akan berkurang, menyebabkan permintaan akan saham terus meningkat 

dan harga saham terus bergera naik. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Pratama (2014) yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H3 = Solvabilitas berpengaruh terhadap Harga Saham 

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Harga Saham 

Likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi dengan segera. 

Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan 

dalam kondisi baik sehingga akan meningkatkan permintaan untuk saham 

dan pasti akan menaikkan harga saham (Tahu dan Susilo, 2017: 89-90). 

Manajemen dikatakan memiliki kinerja yang baik dengan 

mengkondisikan rasio likuiditas tetap berada di titik aman bahkan tinggi, 

ketika rasio likuiditas tinggi membuat daya tarik investor untuk memiliki 

kepemilikan saham perusahaan meningkat dan membuat permintaan 

saham pada perusahaan terus bergerak naik, sehingga harga saham 

meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanto (2012) yang 

menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap harga saham 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 
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H4 = Likuiditas berpengaruh terhadap Harga Saham 

Berdasarkan perumusan hipotesis di atas, maka diperoleh model 

kerangka teoritis dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, 

dan likuiditas sebagai variabel independen (variabel X) dan harga saham 

sebagai variabel dependen (variabel Y). Model kerangka teoritis dapat 

dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis 
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