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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Indriani, Erina (2019) hasil 

penelitian ini Return On Equity, Earning Per Share, Debt Equity Ratio secara 

bersama-sama ketiga variabel diatas berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016.  

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Budjen, Maria Oktaviani Simonit 

a(2014). Hasil dalam penelitian ini secara simultan (uji F) menunjukan bahwa 

variabel EPS ROE dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga 

saham, sedangkan hasil dalam (uji t) menunjukan bahwa variabel EPS yang 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap harga saham. Variabel  ROE dan 

DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

Ketiga, penelitian ini dilakuan oleh Safitri, Abied Luthfi (2013). Hasil 

dalam penelitian ini secara simultan EPS, PER, ROA, DER dan MVA 

berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan secara parsial EPS, PER, dan 

MVA berpengaruh terhadap harga saham, ROA dan DER tidak berpengaruh 

terhadap harga saham.  

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Nurfadillah, Mursidah (2011). 

Hasil dalam penelitian ini variabel bebas Earning Per Share, Debt To Equity 

Ratio dan Return On Equity secara simultan berpengaruh terhadap harga saham 

PT Uniliver Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil analis uji t variabel yang 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham hanya Earning Per Share dan 

Return On Quity sedangkan Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signfikan 

terhadap harga saham PT Unilever Indonesia. 

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Pratama, Cendy Andrie (2019). Hasil 

dalam penelitian ini variabel bebas Return On Equity (ROE) berpengaruh 

terhadap harga saham, Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga 

saham, Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

B. Kerangka Teoritis 

1. Pasar modal  

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk instrument 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam uang atau 

modal sendiri.  Pasar modal menjual berbagai instrumen keuangan seperti 

saham, obligasi, waran, obligasi konvertibel, dan berbagai produk lainnya. 

Undang undang pasar modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian pasar 

modal yang lebih spesifik yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek”.6 

2. Saham Syariah 

Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam 

konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang 

diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis 

                                                           
6 Tjiptono darmadji, hendi M. fakbrudi, pasar modal diindonesia, (Jakarta: selemba empat, 2001). 

Hlm.2 
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saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang 

dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan 

OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek 

Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh 

emiten atau perusahan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 

17/POJK.04/2015.7 

Prinsip-prinsip dasar saham syariah meliputi: 8 

a. Bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas. 

b. Bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik. 

c. Tidak boleh ada pembeda jenis saham, karena resiko harus ditanggung 

oleh semua pihak. 

d. Prinsip bagi hasil laba-rugi. 

e. Tidak dapat dicairkan kecuali liquidasi.  

3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat 

dijadikan seagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.9 Tujuan 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau 

siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus 

                                                           
7 Ojk,id 
8 Indah Yuliana, investasi produk keuangan syariah, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010) hlm. 

72 
9 Wastam wahyu hidayat, dasar-dasar analisa laporan keuangan, (ponorogo: uwais inspirasi 

Indonesia, 2008) hlm.2 
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untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan secara 

umum disusun dengan tujuan yang sama, tujuan penyajian laporan keuangan 

oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:10 

a. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-

sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan. 

b. Meberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-

sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi 

memperoleh laba.  

c. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan 

keuangan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba dimasa depan  

d. Untuk memberikan informasi keuangan uang membantu para pemakai 

laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan 

laba.  

e. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-

sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas 

pembiayaan dan investasi  

Kualitas laporan keuangan setiap perusahaan memiliki bidang usaha 

dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga rincian 

laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya juga berbeda. 

                                                           
10 Rudianto,pengantar akuntansi konsep & teknik penyusunan laporan keuangan,(jakarta: 

erlangga,2012) hlm. 20 
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Laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap intitusi harus memenuhi 

beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat:11 

a. Dapat dipahami  

b. Relevan  

c. Materialitas  

d. Keandalan/reliabilitas 

e. Subtansi mengungguli bentuk  

f. Pertimbangan yang sehat  

g. Kelengkapan  

h. Dapat dibandingkan/komparabilitas  

i. Tepat waktu 

j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat 

Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan adalah:12 

a. Investor  

Investor berekepentingan terhadap resiko yang melekat dan hasil 

pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Investor ini 

membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus 

membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.  

 

 

                                                           
11 Rudianto,pengantar akuntansi konsep & teknik penyusunan laporan keuangan,(jakarta: 

erlangga,2012) hlm. 21 
12 Dwi prastowo d, rifka julianti, analisis laporan keuangan, (yoyakarta: upp stim ykpn, 2008). Hal. 

4 
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b. Kreditur  

Kreditur tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka 

untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada 

saat jatuh tempo.  

c. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan kreditor usaha lainya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek disbanding kreditor.  

d. Shareholders (para pemegang saham) 

Pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, pembagian keuntungan yang akan 

diperoleh dan penambahan modal untuk business plan selanjutnya. 

e. Pelanggan 

Pelanggan berkepentingan dengan infromasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, tetrutama kalua mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau berganrung pada perusahaan. 

f. Pemerintah  

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Pemerintah juga 

membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistic 

pendapatan nasional dan statistic lainnya. 
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g. Karyawan 

Karyawan dan kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi 

mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Karyaan juga tertarik 

pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pension 

dan kesempatan kerja. 

h. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, 

seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk 

jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam 

modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.   

4. Analisa Rasio 

Suatu rasio mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah 

dengan jumlah lainya atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. 

Suatu rasio akan menjadi bermanfaat apabila rasio memang memperhatikan 

suatu hubungan yang mempunyai makna. Seperti rasio yang mengambarkan 

hubungan antara penjualan dan biaya pemasaran bermanfaat, karena 

hubungan ini memang mempunyai makna. Lain halnya rasio yang 

menunjukan hubungan antara harga pokok penjualan dan surat berharga. 

Rasio ini tidak bermanfaat karena hubungannya tidak bermakna, artinya tidak 

ada hubungan antara harga pokok penjualan dan surat berharga.  
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Teknik analisis laporan keuangan yang sering digunakan adalah analisis 

ratio. Ratio ini merupakan alat analisis yang dapat memberikan jalan keluar 

dan menggambarkan symptom (gejala-gejala yang tampak) suatu keadaan. 

Analisis rasio bertujuan untuk menilai efektivitas keputusan yang telah 

diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya. 

Analisis laporan keuangan perlu diarahkan pada lima area analisis sebagai 

berikut :13  

a. Ratio Likuiditas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perushahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

b. Ratio Solvabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau mengkur 

tingkat proteksi kreditor jangka panjang.  

c. Return On Investment, yaitu rasio yang mengukur tingkat pengembalian 

investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

d. Ratio pemanfaatan aktiva, yaitu rasio yang mengukur efisiensi dan 

efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan.  

e. Ratio kinerja oprasi yang mengukur efisiensi perusahaan. 

5. Curent Ratio  

Elemen-elemen yang digunakan dalam perhitungan modal kerja dapat 

dinyatakan dalam rasio antara total aktiva lancar dan utang lancar. Rasio ini 

adalah current ratio yang dihitung dengan formula sebagai berikut :14  

                                                           
13 Dwi prastowo d, rifka julianti, analisis laporan keuangan, (yoyakarta: upp stim ykpn, 2008). 

Hal.80 
14 Ibid, hlm. 85 
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Curent Ratio =
aktiva lancar (AL)

utang lancar (UL)
 

Aktiva lancar menggambarkan alat bayar dan diasumsikan semua 

aktiva lancar benar-benar bisa digunakan untuk membayar, sedangkan utang 

lancar menggambarkan yang harus dibayar dan diasumsikan semua utang 

lancar benar-benar harus dibayar.  

6. Earning Per Share 

Investor dalam membeli maupun menjual saham perusahaan tujuannya 

tidak lain adalah untuk mendapatkan deviden dari perusahaan tersebut. 

Investor atau para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka Earning 

Per Share (EPS) yang dilaporkan oleh perusahaan. Earning Per Share adalah 

ratio profitabilitas yang sering dikutip dilaporan keuangan. EPS adalah 

perbandingan antara keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh emiten 

dengan jumlah saham yang beredar. Rumus yang digunakan dalam 

perhitungan Earning Per Share (EPS) adalah sebagai berikut: 15 

Earning Per Share =
laba bersih 

jumlah saham yang beredar 
 

7. Return On Equity 

Return On Equity adalah rasio yang sangat penting bagi sebuah 

perusahaan. Rasio ini mengambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba kepada kepada para investor yang memegang saham atas 

modal yang telah diinvestasikan didalam perusahaan tersebut. semakin tinggi 

                                                           
15 Erina Indriani, Pengaruh Return On Equity(ROE) Earning Per Share (EPS) dan Debt To Equity 

Ratio (DeR) Terhadap Harga Saham, Universitas Pgri Yogyakarta. Hlm. 5 
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nilai rasio ini maka mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang 

investasi yang baik dan manajemen yang efektif. Rumus dari rasio ini adalah 

sebagai berikut :16 

Return On Equity =
laba bersih setelah pajak

modal sendiri 
 

8.  Pengertian OJK  

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi 

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor 

perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, 

dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari 

campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang 

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut. 

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa 

keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, 

serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. 

 

                                                           
16 Candy Andrie Pratama, Devi Farah Azizah, Ferina Nurlaily, Pengaruh Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Current Ratio (CR) Dan Debt Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham 

(Studi Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2017, Jurnal Administrasi Bisnis (Jab) (Vol 66 No.1 Januari 2019). Hlm 12 
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Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat 

mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga 

meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu 

menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, 

pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan 

tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan 

dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi 

independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan 

kewajaran (fairness).17 

9. Daftar Efek Syariah  

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan 

oleh Bapepam-LK atau Pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut 

merupakan panduan investasi bagi Reksa Dana Syariah dalam menempatkan 

dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang 

mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah. DES 

yang diterbitkan Bapepam- LK dapat dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu: 

a. DES Periodik 

DES Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu pada 

akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali 

diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007. 

b. DES Insidentil 

                                                           
17 www.ojk.go.id 



20 
 

 
 

DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara berkala. 

DES Insidentil diterbitkan antara lain yaitu: 

1. Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah 

bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang 

melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran 

perusahaan publik. 

2. Penetapan saham Emiten dan atau Perusahaan Publik yang memenuhi 

kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang 

disampaikan kepada Bapepam-LK setelah surat keputusan DES 

secara periodik ditetapkan. 

Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan 

oleh Bapepam- LK meliputi: 

a. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; 

b. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang 

menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam 

anggaran dasar; 

c. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah 

diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini; 

d. Saham reksa dana syariah; 

e. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah; 

f. Efek beragun aset syariah; 

g. Efek berupa saham, termasuk hak memesan efek terlebih dahulu 

(HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau 
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perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta 

cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, 

sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut: 

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 

1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13; 

2. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 

a) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total 

asset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); 

b) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan 

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per 

seratus); 

h. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang 

diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia 

menjadi salah satu anggotanya; dan 

i. Efek syariah lainnya.18 

10. Syarat Perusahaan Yang Terdaftar Pada Daftar Efek Syariah 

Daftar efek syariah merupakan kumpulan perusahaan yang 

menerbitkan efek syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Daftar efek syariah diperbarui pada 6 bulan sekali, ketika daftar efek syariah 

diperbarui maka akan ada perusahaan yang dikeluarkan karena perusahaan 

tersebut tidak memenuhi kriteria prinsip syariah.  Berikut kriteria perusahaan 

                                                           
18 www.ojk.go.id 
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yang terdaftar pada daftar efek syariah yang telah diatur oleh OJK peraturan 

no II.K.1 yaitu: 

a. Perusahaan tidak melakukan perjudian dan permainan yang tergolog judi. 

b. Perusahaan pembiayaan yang berbasis bunga 

c. Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan judi 

maisir. 

d. Perusahaan tidak boleh memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan 

barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi) dan barangatau jasa yang 

merusak moral dan bersifat mudharat.  

e. Perusahaan tidak beleh   mengandung unsur suap (riswah) 

f. Perusahaan memenuhi rasio keuangan total hutang yang berbasis bunga 

dibandingkan dengan total asset tidak lebih dari 45% atau total 

pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total 

pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.19  

C. Kerangka Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen Current Ratio, 

Earning Per Share dan Return On Equity dan satu variabel dependen harga 

saham  seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 

                                                           
19 www.ojk.go.id 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

kebenaranya dengan penelitian ilmiah. Surakhmad (1985) menyatakan bahwa 

hipotesis berasal dari kata hypo (kurang dari) dan theses (pendapat), jadi 

hipotesis itu adalah suatu yang masih kurang dari sebuah kesimpulan pendapat 

tetapi kesimpulan itu belum final masih harus diuji kebenaranya. 20 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Cendy Andri (2019), 

menunjukan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

H1 = Variabel Curent Ratio (CR) berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Berdasarkan penelitian  yang dilakukan oleh Nurfadillah, Mursidah (2011), 

menunjukan bahwa Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham.  

H2  = Variabel Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham 

                                                           
20 Imam gunawan, statistic inferensial, (Jakarta: pt raja grafindo persada, 2016). Hlm 106 

harga saham

Current Ratio (CR)

Earning Per Share 
(EPS)

Return On Equity 
(ROE)
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3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Detiana,Tita (2013), menunjukan 

bahwa Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham.  

H3 = Variabel Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap harga saham. 


