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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pasar Modal

Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-

belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan

oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan, 2003).

Pada dasarnya pasar modal hampir sama dengan pasar-pasar lain. Untuk setiap

pembeli yang berhasil, selalu harus ada penjual yang berhasil. Jika jumlah orang

yang  ingin membeli lebih banyak dibandingkan dengan orang yang ingin

menjual, harga akan menjadi semakin tinggi dan bila tidak ada seorangpun yang

membeli dan banyak yang mau menjual maka harga akan jatuh. Yang

membedakan pasar modal dengan pasar lain adalah komoditas yang

diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan sebagai pasar abstract, karena

yang diperjual belikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang

keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu  tahun.

Menurut Usman (1990:62), umumnya surat-surat berharga yang diperdagangkan

di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga bersifat hutang dan surat

berharga yang bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang umumnya

dikenal nama obligasi dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan

nama saham. Lebih jauh dapat juga didefinisikan bahwa obligasi adalah bukti

pengakuan hutang dari perusahaan, sedangkan saham adalah bukti penyertaan dari

perusahaan.Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan
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yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua

lembaga perantara  dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga

yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi,

dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang

efek (Sunariyah, 2000 : 4). Dilihat dari pengertian akan pasar modal diatas, maka

jelaslah  bahwa pasar modal  juga merupakan  salah satu cara bagi  perusahaan

dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikkan perusahaan kepada

masyarakat.

Pasar uang dan pasar modal berkembang dengan pesat, baik

dalam bentuk saham maupun instrumen hutang. Banyak perusahaan yang relatif

kuat tidak lagi   menggantungkan dana kepada bank, mereka memandang pasar

modal sebagai alternatif pembiayaan yang sering sekali dianggap lebih murah

serta lebih menguntungkan. Semakin banyak perusahaan yang membiayai

investasinya dengan mengeluarkan surat hutang  sebagai alternatif  dari kredit

bank. Peran tradisonal bank sebagai intermediasi cendrung menurun, sebaliknya

peran lembaga keuangan bukan bank semakin meningkat.

Pasar modal merupakan sarana yang memungkinkan bagi investor untuk

melakukan pilihan investasi pada berbagai alternatif aset, sedangkan bagi

perusahaan, pasar modal digunakan untuk mendapatkan tambahan dana jangka

panjang guna membiayai kegiatan usahanya.

Pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi berfungsi sebagai penyalur

dana dari lender (pihak yang kelebihan dana) kepada borrower (pihak yang
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membutuhkan dana) dalam waktu jangka panjang. Hal ini sesuai dengan yang

diungkapkan Lawrence J. Gitman dalam bukunya Principles of Management

Finance (2003: 38). “The capital market is financial relationship created by

number of institutions and arrangements that allows the suppliers and demanders

of long-term funds transactions”.

Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa pasar modal merupakan tempat yang

mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk memperjual belikan dana yang

terdiri dari berbagai instrumen keuangan (sekuritas) yang berjangka waktu lebih

dari satu tahun dalam satu bentuk institusi resmi yaitu bursa efek.

Menurut keputusan menteri keuangan RI No.1548/KMK/90, tentang peraturan

pasar modal, pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan

yang terorganisasi termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua

lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga

berupa saham yang beredar.

Sementara, menurut UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal, Pasal 1 ayat 13,

pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan

perdagangan efek yang diterbitkannya dan lembaga serta profesi yang berkaitan

dengan efek.

Efek yang dimaksud dalam definisi di atas adalah setiap surat berharga berupa

surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti

hutang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap

derivatif dari efek.
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Efek-efek yang terdapat dalam pasar modal diperdagangkan pada dua jenis pasar.

a. Pasar Perdana

Menurut Siamat (1999:199), pasar perdana merupakan pasar tempat

perusahaan pertama kali menawarkan efek secara langsung oleh emiten

kepada investor tanpa melalui bursa efek. Pemasaran efek dalam pasar

perdana dilakukan oleh penjamin emisi (underwriter), broker, atau

perusahaan efek sehingga harga perdana atau harga yang pertama

ditawarkan merupakan keputusan bersama antara perusahaan go public

dengan underwriter.

Selain sebagai pemberi saran (advisory function), underwriter juga

berfungsi sebagai pembeli saham (underwritingfunction) dan sebagai

pemasar saham ke investor (marketing function). Sebagai

underwritingfunction, apabila sebagian saham atau obligasi yang

ditawarkan dalam pasar perdana tidak terjual, underwriter akan membeli

sendiri efek yang tidak terjual. Ini merupakan salah satu resiko penjamin

emisi, oleh karena itu biasanya penjamin emisi merupakan kelompok

(konsorsium) yang secara bersama-sama menjamin penjualan saham atau

obligasi emiten dengan tujuan untuk memperkecil resiko penjamin emisi.

b. Pasar Sekunder

Menurut Siamat (1999:199), pasar sekunder merupakan tempat terjadinya

transaksi jual-beli efek antar investor, baik secara langsung  maupun

melalui Perantara Pedagang Efek (PPE) di bursa efek. Bila pada pasar

perdana harga efek adalah tetap, maka di pasar sekunder harga masing-
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masing efek berfluktuasi dengan kekuatan permintaan dan penawaran atas

efek tersebut.

Berdasarkan  uraian di atas,  maka dapat  dikatakan bahwa pasar modal

adalah kegiatan yang berhubungan dengan efek atau surat-surat berharga

mulai dari transaksi di pasar perdana dan pendaftaran sekuritas di pasar

sekunder, serta pasar-pasar publik yang menerbitkan saham seperti Bursa

Efek Indonesia (BEI).

Menurut Sutrisno (2007) pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang

menyebabkan lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang membutuhkan

dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah. Pemerintah sangat

berkepentingan dalam dalam pembinaan pasar  modal, karena dengan

membaiknya kondisi pasar modal bisa mencegah terjadinya capital flight atau

pelarian modal ke luar negeri. Oleh karena itu pasar modal mempunyai beberapa

fungsi antara lain:

a. Sebagai Sumber Penghimpun Dana

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber

pembiayaan. Salah satu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh

perusahaan adalah pasar modal. Selain sistem perbankan yang selama ini

dikenal sebagai media perantara keuangan secara konvensional. Ada

beberapa keterbatasan apabila perusahaan memanfaatkan bank sebagai

sumber dana. Keterbatasan tersebut adalah jumlah dana yang bisa ditarik

dari perbankan terbatas, karena pada industry perbankan dikenal dengan

adanya legal lending limit atau Batas Maksimal Pemberian Kredit
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(BMPK). Sehingga bila peruahaan ingin menggalang   dana yang

jumlahnya relatif besar akan terhambat dengan aturan perbankan tersebut.

Oleh karena itu perusahaan bisa masuk ke pasar modal untuk menggalang

dana yang besarnya sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada batasan

besarnya dana.

b. Sebagai Sarana Investasi

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau

obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai

reputasi   bisnis yang baik   dan kredibel, sehingga efek-efek yang

dikeluarkan akan laku dijualbelikan di bursa. Sementara, pemilik dana

atau investor jika tidak ada pilihan lain mereka akan menginvestasikan

pada perbankan yang notabene mempunyai tingkat keuntungan yang

relative kecil. Dengan adanya surat berharga yang mudah diperjualbelikan,

maka bagi investor merupakan alternative instrument invetasi. Investasi di

pasar modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan mudah

memindahkan dananya dan satu perusahaan ke perusahaan lainnya atau

dan satu industry ke industri lainnya. Oleh karena itu pasar modal sebagai

salah satu alternative instrument penempatan dana bagi investor selain di

perbankan atau investasi langsung lainnya.

c. Pemerataan Pendapatan

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go  public, pemilik

perusahaan terbatas pada personal-personal pendiri perusahaan yang

bersangkutan. Dengan go publicnya peruahaan memberikan kesempatan
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kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki perusahaan tersebut.

Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

ikut menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian keuntungan

atau dividen, sehingga semula hanya dinikmati oleh beberapa orang

pemilik, akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

d. Pendorong Investasi

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan pembangunan

dan perekonomian negaranya.Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan memajukan pembangunanmembutuhkan investasi besar. Pemerintah

tidak akan mampu untuk melakukan investasi sendiri tanpa dibantu oleh

pihak swasta nasional dan asing. Untuk mendorong agar pihak swasta dan

asing mau melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak

langsung, pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang

kondusif bagi mereka. Salah satu iklim investasi yang kondusif adalah

likuidnya pasar modal. Semakin baik pasar modal, semakin banyak

perusahaan yang akan masuk.

2.2.      Investasi

2.2.1. Pengertian Investasi

Dalam arti luas investasi diartikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk

digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.

Sedangkan dalam arti sempit investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana
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pada satu atau lebih dari suatu aset selama periode tertentu dengan harapan

memperoleh penghasilan atau return.

Investasi dapat dilakukan pada aktiva riil (real assets) dan akiva keuangan

(financial assets). Pada aktiva riil, investasi dapat dilakukan baik dalam bentuk

berwujud (tangible assets) seperti membangun pabrik, mesin, kantor, kendaraan,

maupun dalam bentuk tidak berwujud seperti (intangible assets) seperti merek

dagang (trade mark) dan keahlian teknis (technical expertise).

Investasi ke dalam aktiva  keuangan dapat berupa  investasi langsung yaitu

investasi yang dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu

perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara lain seperti pembelian

sertifikat deposito, saham atau obligasi, maupun investasi tidak langsung yaitu

investasi yang dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang

mempunyai  portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain.

2.2.2. Proses Investasi

Proses investasi menjelaskan bagaimana sebaiknya seorang investor melakukan

investasi dalam sekuritas dengan membuat keputusan mengenai jenis sekuritas

yang akan dipilih, berapa besar dan kapan investasi tersebut dilakukan. Menurut

Husnan (1993: 23) terdapat lima langkah yang mendasari pengambilan keputusan

dalam investasi, yaitu menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas,

pembentukan portfolio, dan evaluasi kinerja portofolio.
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a. Menentukan Kebijakan Investasi

Pada tahap ini investor perlu menentukan apa tujuan investasinya dan

berapa banyak investasi tersebut dilakukan. Disini Investor harus benar-

benar   memahami bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat

resiko dan   return yang akan diperoleh. Artinya apabila investor hanya

ingin menanggung resiko minimal maka ia akan mendapat return dalam

tingkat tertentu, sebaliknya bila investor ingin mendapatkan return

maksimal maka ia harus menanggung resiko dalam tingkat tertentu. Oleh

karena itu sebaiknya tujuan investasi harus dinyatakan dalam return (imbal

hasil) maupun resiko.

b.   Analisa Sekuritas

Tahap ini merupakan proses di mana investor melakukan analisis terhadap

penilaian sekuritas secara individual (atau beberapa kelompok sekuritas)

yang masuk dalam kategori luas dari aset finansial yang telah

teridentifikasi sebelumnya. Salah  satu tujuan dari penilaian  ini adalah

untuk mengidentifikasi sekuritas mana yang terlihat salah harga

(misspriced).

Dari banyaknya pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sekuritas,

terdapat dua pendekatan yang lazim dipergunakan yaitu analisis teknikal

dan analisis fundamental. Analisis teknikal adalah analisis yang

menggunakan data perubahan pada masa lalu sebagai upaya untuk

memperkirakan harga di masa yang akan datang. Analisis fundamental

adalah analisis yang mengidentifikasi prospek perusahaan berdasarkan
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faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk bisa memperkirakan harga

saham di masa mendatang.

c. Pembentukan Portofolio

Portofolio diartikan sebagai kombinasi penanaman   dana pada   dua

sekuritas atau lebih. Pada tahap ini investor harus melakukan identifikasi

terhadap jenis-jenis sekuritas yang akan dipilih dan berapa porsi dana yang

akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Tujuan dari

pembentukan portofolio ini adalah untuk mengurangi unsystematic yang

ditanggung oleh perusahaan dengan kata lain investor melakukan

diversifikasi.

d.   Revisi Portofolio

Tahap ini merupakan pengurangan periodik dari tahap pembentukan

portofolio.Revisi portofolio dimaksudkan untuk melakukan perubahan

terhadap jenis portofolio yang telah dimiliki seiring dengan dirubahnya

tujuan dari investasi. Motivasi lain dari langkah ini adalah dengan

berjalannya waktu, akan terjadi perubahan harga dari masing-masing

sekuritas sehingga investor memiliki portofolio yang optimal.

e. Evaluasi Kinerja Portofolio

Dalam tahap ini Investor melakukan penilaian periodik terhadap kinerja

(performance) dari portofolio yang dimiliki. Penilaian ini tidak hanya

ditinjau dari return yang diperoleh tapi juga dari resiko yang dihadapi.

Oleh karena itu diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan resiko

serta standar relevan.
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2.3 Pengertian Saham dan Jenis-jenis Saham

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang

atau suatu badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.Wujud saham

adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan diperusahaan

tersebut.

Saham  merupakan  salah satu  instrumen  pasar keuangan yang paling popular.

Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan

untuk menghimpun dana bagi perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan

salah satu bentuk instrumen investasi yang paling banyak dipilih para investor.

Dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham atau shares merupakan instrumen

yang paling dominan diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat

keuntungan yang menarik.

Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau

badan dalam suatu perusahaan atau  perseroan terbatas. Dengan menyertakan

modal   tersebut, maka pihak   tersebut berhak   menikmati keuntungan   dari

perusahaan dan berhak ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keuntungan yang dinikmati  para pemegang saham  berasal  dari  deviden yang

diterima dan kenaikan harga saham. Besar kecilnya deviden yang diterima

tergantung kebijakan deviven yang biasanya dilakukan melalui Rapat Umum

Pemegang Saham.
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Dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham atau sharesmerupakan instrumen

yang paling dominan  diperdagangkan. Saham  tersebut  dapat  diterbitkan atas

nama atau atas tunjuk. Untuk menarik minat para investor yang potensial atau

perusahaan selain mengeluarkan saham biasa juga mengeluarkan saham preferen

yang dimana investor mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa.

Saham dapat dibedakan antara saham biasa (common stock) dan saham istimewa

(preferred stock).

a. Saham Biasa (common stock)

Saham  merupakan bukti kepemilikan  suatu perusahaan. Saham  biasa

tidak memiliki jaminan hasil karena deviden yang diberikan perusahaan

nilainya tidak tetap sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Bila

menajemen perusahaan tidak dijalankan dengan baik sehingga harga

saham melemah maka kemungkinan terburuk bagi para investor adalah

kehilangan investasinya (tidak mendapat pembagian deviden). Akan tetapi

bila perusahaan memperoleh kenaikan laba, terdapat kemungkinan adanya

peningkatan deviden yang diterima oleh investor. Menurut Siamat

(2005:508) saham biasa dapat dibedakan dalam berbagai jenis antara lain:

1) Saham unggul (blue chip), yaitu saham yang diterbitkan oleh

perusahaan besar dan terkenal yang lebih lama memperlihatkan

kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran

deviden.
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2) Growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang

baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya

mengalami perkembangan yang lebih cepat dari rata-rata industri.

3) Emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh

perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang

kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung.

4) Income stock, yaitu saham yang  membayar deviden lebih dari

jumlah rata-rata pendapatan.

5) Cyclical stock, yaitu saham perusahaan yang keuntungannya

sangat berfluktuasi.

6) Defensive stock, yaitu saham yang perusahaannya dapat bertahan

dan tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu

dan resesi.

b. Saham Istimewa (Preferred Stock)

Saham istimewa merupakan saham yang  mempunyai sifat gabungan

antara obligasi dan saham biasa. Seperti pada obligasi, pemegang saham

preferen juga memberikan hasil (deviden) yang tetap dan jumlahnya tidak

akan bertambah walaupun perusahaan mengalami keuntungan. Seperti

saham biasa, apabila perusahaan terlikuidasi klaim pemegang saham

preferen dibawah klaim pemegang obligasi.
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Menurut Joesoef (2007:118) saham preferen dapat dibedakan menjadi tiga

macam antara lain:

1) Convertible Preferred Stock, yaitu jenis saham preferen yang

memungkinkan bagi pemegangnya untuk menukar menjadi saham

biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan.

2) Callable Preferred Stock, yaitu bentuk saham preferen yang

memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk

membeli saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu

dimasa mendatang dengan nilai tertentu.

3) Floating/Adjustable Preferred Stock, yaitu saham yang tidak

membayar deviden secara  tetap, tetapi tingkat deviden yang

dibayar tergantung dari tingkat return dari Sekuritas Treasury Bills.

Saham ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang

baru dikenalkan pada tahun 1982.

2.4 Penilaian Harga Saham

Harga saham adalah harga per lembar saham yang berlaku di pasar modal.Harga

saham di pasar modal terdiri atas tiga kategori, yaitu harga tertinggi (high price),

harga terendah (low price) dan harga penutupan (close price).Harga tertinggi atau

terendah merupakan harga yang paling tinggi atau paling rendah yang terjadi pada

satu hari bursa. Harga penutupan merupakan harga yang terjadi terakhir pada saat

akhir jam bursa (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). Berdasarkan ketiga kategori

tersebut dapat dilihat bahwa perubahan harga saham yang terjadi, seperti masing-
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masing investor sering mempunyai persepsi yang berbeda, sehingga kerapkali

salah dalam mengambil keputusan investasi.Dampaknya investor sering tergesa-

gesa untuk menjual sahamnya tanpa terlebih dahulu memperhitungkan apakah

saham tersebut memiliki prospek yang   bagus atau tidak (Darmadji dan

Fakhruddin, 2006).Penilaian harga saham dapat dilakukan melalui pendekatan

fundamental dan teknikal. Pendekatan fundamental dengan cara memperhatikan

faktor-faktor  fundamental  dari  setiap  perusahaan yang telah  tercatat  di  bursa.

Sedangkan pendekatan teknikal dilakukan melalui metode permalaan dengan

memperhatikan grafik kecenderungan harga saham (Tendi dkk, 2005).Penilaian

kewajaran harga saham yang terbentuk di pasar modal oleh investor sering kali

dilakukan melalui pendekatan fundamental. Pendekatan fundamental berititik-

tolak dari pemikiran bahwa harga saham yang wajar ditentukan oleh ekspektasi

atas dividen, pertumbuhan keuntungan modal dan tingkat bunga diskon di masa

depan.

2.5 Konsep Return dalam Saham

Return adalah laba atas suatu investasi yang biasanya dinyatakan sebagai tarif

presentase tahunan. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang akan

diperoleh oleh investor yang menanamkan dananya di pasar modal. Return saham

ini dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan di pasar modal.

Menurut Jogiyanto (2003), return saham dibedakan menjadi dua yaitu

returnrealisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return

realisasi (realized return) merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung
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berdasarkan data historis dan digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja

perusahaan. Sedangkan return ekspektasi (expected  return)  merupakan return

yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Return

menggambarkan hasil yang diperoleh investor dari aktivitas investasi yang telah

dilakukan selama periode waktu tertentu, yang terdiri dari Capital Gain (loss) dan

Yield (Jogiyanto, 2003). Capital gain (loss) merupakan selisih untung (rugi) dari

harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu.Yield merupakan

persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari

suatu investasi. Dalam penelitian ini return saham yang diperhitungkan adalah

return saham yang berasal dari capital gain tanpa memperhitungkan adanya

dividend yield. Karena pada dasarnya dividen yang dibagikan nilainya lebih kecil

dibandingkan capital gain sehingga tidak terlalu berpengaruh jika tidak ikut

diperhitungkan.Hal tersebut juga didukung  oleh pernyataan Lintner (1962),

Gordon (1963), dan Bhattacharya (1979) (dalam Yeye Susilowati, 2003) yang

menjelaskan bahwa investor lebih menyukai capital gain.

Oleh karena itu, konsep tingkat pengembalian (return) saham yang akan

dipergunakan dalam penelitian ini adalah realized return. Secara matematis

formulasi realized return dapat dirumuskan sebagai berikut (Jogiyanto, 2003):

Dimana :

Rt = Return Saham pada periode ke t

P(t) = Harga Penutupan Saham pada periode ke t
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P(t-1) = Harga Penutupan Saham pada periode ke t-1

2.6 Price Earning Ratio (PER)

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio antara harga saham dengan

pendapatan setiap lembar saham, dan merupakan indikator perkembangan atau

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (prospects of the firm).

Semakin tinggi rasio PER, semakin tinggi pertumbuhan laba yang diharapkan

oleh pemodal.

Rasio ini menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh investor

dibandingkan dengan laba  per lembar saham. Kalau PER perusahaan tinggi,

berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang besar bagi investor

(Dharmastuti F, 2004). Sedangkan menurut Tendi dkk (2005), price earning ratio

merupakan rasio antara harga saham dengan pendapatan setiap lembar saham, dan

merupakan indikator perkembangan atau pertumbuhan perusahaan di masa yang

akan datang. Price earning ratio memiliki hubungan positif dengan harga saham,

sehingga  jika price earning ratio meningkat maka  harga  saham juga akan

semakin besar, begitu juga tingkat pengembalian investasi saham, dan sebaliknya

(Tendy dkk, 2005). Menurut Tendy dkk (2005) dan Mila Christanty (2009) PER

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.

2.7 Volume Perdagangan Saham

Dalam  membuat keputusan  investasinya, seorang investor yang rasional akan

mempertimbangkan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Untuk itu
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investor seharusnya melakukan analisis sebelum menentukan saham yang akan

mereka beli. Dalam melakukan analisis, investor membutuhkan informasi.

Adanya informasi yang dipublikasikan akan merubah keyakinan para investor

yang dapat dilihat dari reaksi pasar. Salah satu reaksi pasar tersebut adalah reaksi

volume perdagangan saham.

Volume perdagangan merupakan ukuran besarnya volume saham tertentu yang

diperdagangkan, mengindikasikan kemudahan dalam memperdagangkan saham

tersebut.Besarnya variabel volume perdagangan diketahui dengan mengamati

kegiatan perdagangan saham yang dapat dilihat melalui indikator aktivitas volume

perdagangan (Trading Volume Activity/ TVA). Menurut Widayanto dan

Sunarjanto (2005   : 53), “Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu

indicatoryang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan saham di

pasar modal”. Perubahan volume perdagangan saham di pasar modal

menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa   dan mencerminkan

keputusan investasi investor. Harga saham yang lebih rendah setelah dilakukan

stock split akan meningkatkan investor kecil     untuk melakukan investasi

sehingga akan menunjukkan pasar yang semakin likuid. Hal ini akan

meningkatkan  frekuensi transaksi yang  berpengaruh terhadap volume

perdagangan saham. Besarnya volume   perdagangan dapat dilihat melalui

indikator Trading Volume Activity (TVA).

Volume  perdagangan  saham adalah  banyaknya lembaran  saham suatu emiten

yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari bursa dengan tingkat harga yang



30

disepakati oleh penjual dan pembeli saham melalui perantara   (broker)

perdagangan saham di pasar modal yang dikenal dengan istilah lot.Satu lot terdiri

dari 500 lembar saham (Wiyani & Wijayanto, 2005).

Volume perdagangan saham merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk

melihat reaksi pasar modal terhadap informasi publikasi laporan keuangan

melalui parameter pergerakan aktivitas perdagangan saham di pasar modal. Dan

merupakan hal yang penting bagi investor, karena bagi investor volume

perdagangan saham menggambarkan efek yang diperjualbelikan di pasar modal.

Pendekatan volume perdagangan saham ini dapat juga digunakan untuk menguji

hipotesis pasar efisien pada bentuk lemah. Hal ini terjadi karena perubahan harga

yang terbentuk belum dengan segera mencerminkan informasi yang ada, sehingga

peneliti hanya dapat mengamati reaksi pasar melalui pergerakan aktivitas volume

perdagangan saham. Perhitungan volume perdagangan saham dilakukan dengan

membandingkan jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu

periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham perusahaan yang beredar pada

kurun waktu yang sama.

2.8 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh peniliti-peneliti terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki

kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil-hasil penelitian yang

berkaitan dengan analisis kinerja perdaganan saham sektor industri properti yang
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terdaftar di Bursa  Efek Indonesia (BEI) sebagai dasar acuan adalah sebagai

berikut:

1.   Nicky Nathaniel (2008)

Nicky Nathaniel (2008) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi return

saham studi kasus pada saham-saham real estate and property di Bursa Efek

Indonesia periode   2004-2006. Jumlah populasi penelitian ini adalah   35

perusahaan dan  setelah melewati tahap  purposive  sampling  jumlah sampel

menjadi 23 perusahaan.Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi linier berganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya PBV

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan PER,

EPS, dan NPM tidak mempunyai pengaruh terhadap return saham perusahaan.

2.   Dyah Ayu Savitri (2012)

Dyah Ayu Savitri(2012) menganalisis pengaruh ROA, NPM, EPS dan PER

terhadap return saham (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food

and Beverages periode 2007-2010). Populasi yang menjadi obyek   dalam

penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur sektor Food and Beverages periode

2007-2010.Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15

perusahaan Food  and  Beverages yang ada di Indonesia.Sampel  penelitian ini

diambil dengan kriteria tertentu yaitu perusahaan yang manufaktur yang tergolong

Food and Beverages dan masih berdiri selama periode pengamatan dan

dipublikasikan di ICMD periode 2007-2010. Metode analisa yang digunakan

dalam penelitian ini dengan analisis regresi berganda, uji hipotesis yaitu koefisien
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determinan, uji F, dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya

peningkatan return saham dalam Perusahaan yang masuk daftar penelitian dengan

asumsi variable ROA, NPM, EPS, dan PER tidak mengalami perubahan. Untuk

variable ROA tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

return saham, sedangkan pada NPM terdapat positif dan tidak signifikan terhadap

return saham, dan EPS dan PER mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap return saham perusahaan manufaktur sektor Food and Beverages.

3.   Tutut Dewi Astuti dan Di Asih I Maruddani (2009)

Tutut Dewi Astuti dan Di Asih I Maruddani (2009) melakukan analisis data panel

untuk menguji pengaruh risiko terhadap return saham sektor farmasi dengan least

square dummy variable. Dari hasil analisis diketahui bahwa model yang paling

tepat digunakan dalam pembentukan model return saham sektor farmasi adalah

model satu komponen efek waktu (time effect model) yang  dipengaruhi oleh

risiko. Model yang terbentuk menjelaskan bahwa variabel dependen return saham

dipengaruhi oleh unit waktu dan variabel risiko berpengaruh signifikan terhadap

return saham di sektor farmasi. Sedangkan uji pengaruh perusahaan di sektor

farmasi terhadap return saham menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

4.   Azwir Nasir dan Achmad Mirza (2011)

Azwir Nasir dan Achmad Mirza (2011), melakukan analisis pengaruh nilai kurs,

inflasi, suku  bunga deposito  dan  volume perdagangan  saham  terhadap return

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftardi bursa efek Indonesia.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai kurs, inflasi, suku bunga

deposito, dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada perusahaan

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling,

sehingga dari 28 perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia

selama periode penelitian, hanya ada 20 perusahaan yang memenuhi syarat untuk

dijadikan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat variabel

independen yang diuji terhadap return saham perusahaan perbankan, ada tiga

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap return saham, yaitu inflasi dengan

thitung sebesar 2,233 dan tingkat signifikansi 0,030, suku bunga deposito dengan

thitung sebesar 2,741 dan tingkat signifikansi 0,008 dan volume perdagangan saham

dengan thitung sebesar 2,643 dan tingkat signifikansi 0,011. Sedangkan nilai kurs

tidak berpengaruh terhadap return saham dengan thitung sebesar 0,034 dan tingkat

signifikansi 0,973.

5.   Haruman et. al (2005)

Haruman et. al (2005), melakukan penelitian tentang pengaruh PER, EPS, Inflasi,

Nilai  Tukar Rupiah terhadap  dollar dan Beta pada perusahaan LQ45 periode

tahun 2001-2003. Hasil penelitian   menunjukkan bahwa dari 33 emiten dalam

LQ45 diketahui bahwa EPS, nilai tukar, dan beta berpengaruh positif terhadap

harga saham, sementara PER tidak berpengaruh positif terhadap harga saham.


