
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Saham 

 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak 

(badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan 

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). (www.idx.co.id) 

 

Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut. Para pemegang saham berhak memperoleh dividen yang dibagikan oleh 

perusahaan dan turut menanggung resiko sebesar saham yang dimiliki apabila 

perusahaan tersebut bangkrut. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh 

investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu dividend dan capital gain.  

 

2.2 Harga Saham  

 

Harga saham merupakan cerminan dari nilai suatu perusahaan bagi para investor. 

Semakin baik perusahaannya mengelola usahanya dalam memperoleh 

keuntungan, semakin tinggi juga nilai perusahaan tersebut di mata para investor. 
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Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan return bagi para investor 

berupa capital gain yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap citra 

perusahaan. Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan 

penawaran, harga saham akan naik jika permintaan terhadap saham perusahaan 

tersebut mengalami peningkatan dan sebaliknya.  

 

Harga dasar suatu saham merupakan harga perdana dan perubahan harga saham 

terjadi pada pasar skunder, dimana semakin banyak investor yang ingin membeli 

atau menyimpan suatu saham, maka semakin tinggi pula harganya begitu juga 

sebaliknya. Harga saham adalah faktor yang membuat para investor 

menginvestasikan dananya di pasar modal dikarenakan dapat mencerminkan 

tingkat pengembalian modal. Pada prinsipnya, investor membeli saham adalah 

untuk mendapatkan dividen serta menjual saham tersebut pada harga yang lebih 

tinggi (capital gain). Para emiten yang dapat menghasilkan laba yang semakin 

tinggi akan meningkatkan tingkat kembalian yang diperoleh investor yang 

tercemin dari harga saham perusahaan tersebut.  

 

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya. Bahkan setiap detikpun 

harga saham dapat berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga 

saham dapat berasal dari internal maupun eksternal. Adapun faktor internalnya 

antara lain adalah laba perusahaan, pertumbuhan aktiva tahunan, likuiditas, nilai 

kekayaan total, penjualan. Sementara itu, faktor eksternalnya adalah kebijakan 

pemerintah dan dampaknya, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata 

uang, rumor dan sentimen pasar, penggabungan usaha.  
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Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan perusahaan 

yang bersangkutan untuk tumbuh dan berkembang di masa mendatang maka 

perlulah dilakukan analisis penilaian saham. Analisis yang digunakan dalam 

penilaian harga saham dapat menggunakan dua cara, yaitu analisis fundamental 

dan analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan suatu analisis yang 

digunakan untuk menaksir harga saham dimasa yang akan datang dengan 

mengestimasi faktor–faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham dimasa 

yang akan datang  (seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, kebijakan 

deviden, dan sebagainya) dengan menggunakan data masa lalu perusahaan. 

Analisis teknikal merupakan suatu teknik yang menggunakan data atau catatan 

pasar untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham, volume 

perdagangan, indeks harga saham individu maupun gabungan serta faktor-faktor 

lain yang bersifat teknis. 

 

2.3  Faktor Fundamental 

 

Faktor-faktor fundamental perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai faktor 

internal perusahaan yang digambarkan sebagai kinerja keuangan perusahaan yang 

dapat dianalisis dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara berkala yang 

tercermin melalui rasio-rasio keuangan.  Faktor-faktor fundamental mampu 

menggambarkan struktur keuangan perusahaan dan mengidentifikasi prospek 

perusahaan untuk dapat memperkirakan return saham masa yang akan datang. 

Faktor fundamental yang sering digunakan untuk memprediksi harga saham 

adalah rasio keuangan dan rasio pasar.  
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Rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan dan dapat menjelaskan 

beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Melalui analisis rasio 

keuangan juga dapat dilakukan perbandingan antara satu perusahan dengan 

perusahaan lainnya untuk mengetahui trend atau kecendrungan yang sedang 

terjadi. Rasio keuangan yang berfungsi untuk memprediksi harga saham antara 

lain adalah Debt to Equity Ratio (DER) , Earning Per Share (EPS), dan Book 

Value per Share (BVS). 

 

2.4 Debt to Equity Ratio (DER) 

 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang mengukur 

kemampuan kinerja perusahaan dalam mengembalikan hutang. DER dihitung 

melalui perbandingan antara total hutang dengan total ekuitasnya. Menurut 

Robert,Ang (2007) DER memiliki pengaruh yang negatif terhadap harga saham. 

Hal ini terlihat pada peningkatan DER yang akan mengakibatkan investor enggan 

menanamkan investasi sehingga harga saham akan menurun. 

 

 Nilai DER yang tinggi menunjukkan komposisi total hutang semakin besar 

dibandingkan dengan total modal sendiri sehingga semakin besar beban 

perusahaan terhadap pihak luar. Hal ini dapat mengurangi keuntungan dan akan 

mengakibatkan tingkat pengembalian sahamnya menjadi  semakin kecil sehingga 

menyebabkan berkurangnya minat investor terhadap saham perusahaan. 

Berkurangnya minat investasi investor dapat menurunkan harga saham. Oleh 

sebab itu dapat dikatakan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap harga saham 

perusahaan.  
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DER dapat dirumuskan sebagai berikut:  

    Total Hutang 

Rumus :  DER =      

    Total ekuitas 

 

 

2.5 Earning Per Share (EPS)  

 

Earning Per Share (EPS) adalah alat ukur yang paling sering digunakan calon 

investor dalam menilai guna membuat keputusan  investasinya. EPS merupakan 

rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau 

pemegang saham untuk setiap lembar saham. EPS merupakan salah satu indikator 

yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan, karena besar kecilnya EPS akan 

ditentukan oleh laba perusahaan.  

 

Semakin tinggi nilai EPS, semakin besar laba yang tersedia bagi pemegang 

saham. Semakin besar laba yang dihasilkan akan meningkatkan minat investor, 

yang kemudian dapat mengakibatkan kenaikan harga saham. EPS dirumuskan 

dengan membandingkan antara laba siap bagi dengan total lembar saham beredar 

sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan per Desember.  

 

EPS dapat dirumuskan sebagai berikut : 

               Laba Bersih  

Rumus  EPS =  

     Jumlah Saham Beredar 
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2.6 Book Value per Share (BVS) 

 

Book Value per Share (BVS) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan 

total jumlah modal sendiri terhadap jumlah lembar saham yang beredar. Semakin 

tinggi rasio nilai buku per lembar saham semakin baik hasil yang diperoleh 

perusahaan karena kepercayaan investor akan semakin baik sehingga permintaan 

akan saham akan semakin tinggi. Permintaan saham yang tinggi dapat menaikkan 

harga saham.  

 

Nilai buku dapat dirumuskan sebagai berikut : 

           Total Ekuitas 

 Rumus BVS =  

      Jumlah Saham Beredar 

 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 

1. Natarsyah (2000) yang melakukan penelitian tentang analisis pengaruh 

beberapa faktor fundamental dan risiko sistematik terhadap harga saham 

industri barang konsumsi yang go public di pasar modal Indonesia. Variabel 

dependen penelitian ini adalah harga saham dan variabel independennya 

adalah ROA, ROE, DPR, NPM, DER, PBV dan beta. Hasilnya menunjukan 

bahwa  variabel ROA, ROE, DPR, NPM, DER, PBV dan beta berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham sedangkan DPR dan PBV tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

2. Fara (2004) yang melakukan penelitian tentang analisis pengaruh faktor-faktor 

keuangan terhadap harga saham perusahaan go publik di BEJ.  Variabel 
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dependen penelitian ini adalah harga saham dan variabel independennya 

adalah EPS, PER, ROI, DER dan NPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hanya EPS,PER dan ROI yang berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan 

DER dan NPM tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

3. Hijriah (2007) melakukan penelitian tentang pengaruh faktor fundamental dan 

risiko sistematik terhadap harga saham properti di BEJ. Variabel dependen 

penelitian ini adalah harga saham dan variabel independennya adalah faktor 

fundamental yang dipakai dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang 

terdiri dari ROA, ROE, DER, PER, EPS, BV dan beta. Hasil penelitian 

menunjukkan hanya PER dan BV yang mempengaruhi harga saham, 

sedangkan faktor yang lainnya, yaitu ROA, ROE, DER, EPS, dan beta tidak 

berpengaruh. 

4. Nainggolan (2008)  melakukan penelitian tentang pengaruh variabel 

fundamental  terhadap harga saham perusahaan manufaktur di BEI. Variabel 

dependen penelitian ini adalah harga saham dan variabel independennya 

adalah ROA, DER, ROE, BVS. Hasil penelitian menunjukkan hanya BVS 

yang mempengaruhi harga saham, sedangkan faktor yang lainnya, yaitu ROA, 

DER, dan ROE tidak berpengaruh. 

5. Nirohito (2009) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh faktor 

fundamental dan resiko sistematik terhadap harga saham pada industri properti 

dan real estate di BEI. Variabel dependen penelitian ini adalah harga saham 

dan variabel independennya adalah EPS, BV, ROA, DPR, r, dan beta.  Hasil 

penelitian menunjukkan hanya ROA yang mempengaruhi harga saham, 



22 

 

 

sedangkan faktor yang lainnya, yaitu EPS, BV, DPR dan Beta tidak 

berpengaruh. 

6. Stella (2009) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh PER, DER, 

ROA, dan PBV terhadap harga saham perusahaan LQ45. Variabel dependen 

penelitian ini adalah harga saham dan variabel independennya adalah PER, 

DER, ROA, dan PBV.  Hasil penelitian menunjukkan PER, DER, dan PBV 

mempengaruhi harga saham, sedangkan ROA tidak berpengaruh. 

7. Uli (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh faktor fundamental dan 

risiko sistematik terhadap harga saham perusahaan industri barang konsumsi 

di BEI. Variabel dependen penelitian ini adalah harga saham dan variabel 

independennya adalah faktor fundamental yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah rasio keuangan yang terdiri dari ROA, ROE, BV, DPR, DER, r dan 

Beta. Hasil penelitian menunjukkan hanya BV yang mempengaruhi harga 

saham, sedangkan faktor yang lainnya, yaitu ROA, ROE, DPR, DER, r dan 

Beta tidak berpengaruh. 

8. Kusumawardani (2010), melakukan penelitian tentang analisis pengaruh EPS, 

PER, ROE, FL, DER, CR, ROA pada harga saham dan dampaknya terhadap 

kinerja perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Variabel dependen penelitian 

ini adalah harga saham dan variabel independennya EPS, PER, ROE, FL, 

DER, CR, ROA. Hasil penelitian menunjukkan hanya EPS, PER, ROE, DER, 

dan ROA yang mempengaruhi harga saham, sedangkan faktor yang lainnya, 

yaitu FL dan CR tidak berpengaruh. 
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9. Patriawan (2011) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh  EPS, ROE, 

dan DER terhadap harga saham pada perusahaan wholesale and retail trade 

yang terdaftar di BEI. Variabel dependen penelitian ini adalah harga saham 

dan variabel independennya adalah EPS, ROE, dan DER. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa EPS berpengaruh terhadap perubahan harga saham, 

sedangkan faktor-faktor lain seperti ROE dan DER tidak berpengaruh 

terhadap harga saham. 

10. Sitompul (2011) melakukan penelitian tentang analisis pengaruh faktor-faktor 

fundamental terhadap harga saham perusahaan real estate dan property yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dependen penelitian ini adalah 

harga saham dan variabel independennya adalah EPS, BVS, PER, DER, ROA 

dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EPS, BVS, dan PER yang 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham, sedangkan faktor-faktor lain 

seperti ROA, ROE dan DER tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

 

 


