
 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

Landasan Teori 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan dalam rangka 

memperkuat struktur modal perusahaan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan 

dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana  

bagi operasi perusahaan. Pasar modal adalah pasar keuangan dimana 

diperdagangkan instrument keuangan jangka panjang ( Mahmud Hanafi 

,2008:63).Instrument keuangan jangka panjang dapat disebut juga dengan 

instrument Pasar Modal yaitu instrument yang memiliki jangka waktu lebih dari 

satu tahun  yaitu surat –surat berharga seperti  Obligasi, Saham Preferen dan 

Saham biasa. 

 

 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. 

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.. 

 

2.2 Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyerta atau pemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. (Darmadji, 2006:17). 

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 di 

perusahaan tersebut. (Darmaji dan Fakhrudin 2001 :5) 

 

2.2.1 Jenis-jenis Saham 

Menurut Zaki Baridwan (2000:394), saham dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Saham biasa (common stock) adalah saham yang pelunasannya dilakukan 

diurutan paling akhir dalam penglikuidasian perusahaan, sehingga saham 

biasa mempunyai resiko yang paling besar dibandingkan saham lainnya. 

Oleh karena resiko yang besar inilah, apabila perusahaan berjalan dengan 

baik, dividen untuk saham biasa akan lebih besar daripada dividen untuk 

saham prioritas. 

2.  Saham prioritas (preferen stock) adalah saham yang dividennya dibagikan 

paling awal, dan apabila ada kelebihan, barulah dibagikan kepada 

pemegang saham biasa. 



3.  Sertifikat saham yang dikeluarkan oleh PT Dana Reksa yang didirikan 

oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membeli saham perusahaan-

perusahaan yang “go public” melalui pasar modal, dan menjualnya 

kembali pada masyarakat umum dalam bentuk sertifikat sah. 

 

2.2.2 Harga Saham 

Menurut Agus Sartono ( 2001:9 ), harga saham terbentuk dipasar modal dan 

ditentukan oleh beberapa faktor seperti laba per lembar saham ( Earning Per 

Share),  Rasio laba terhadap harga per lembar saham ( Price Earning Ratio), 

tingkat bunga bebas resiko yang diukur dari tingkat bunga deposito pemerintah 

dan tingkat kepastian operasi perusahaan. 

Harga saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan 

dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun porsi 

jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) 

tersebut.Selembar saham mempunyai nilai atau harga. 

 

Menurut Sawidji (1996;46) harga saham dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):  

1. Harga Nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh 

emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan.Besarnya 

harga nominal memberikan arti penting saham karena deviden minimal 

biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

 

 



2. Harga Perdana  

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa 

efek.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 biasanya untuk menentukan harga perdana 

3. Harga pasar  

Kalau harga perdana merapakan harga jual dari perjanjian emisi 

kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang 

satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut 

dicatatkan di bursa.Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari 

penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder 

dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan 

penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali 

terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga 

yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah 

harga pasar. 

 

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi Harga Saham 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari 

internal dan eksternal perusahaan. Faktor internalnya adalah kinerja perusahaan, 

arus kas perusahaan, dividen, laba perusahaan dan penjulan, sedangkan faktor 

eksternalnya adalah tingkat suku bunga, laju inflasi, kebijakan pemerintah dan 

kondisi perekonomian. 

 



Menurut Weston dan Brigham ( 2001:26 ), faktor-faktor yang mempengaruhi 

harga saham adalah : 

 

 

1. Laba per lembar saham (Earning Per Share ) 

Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima laba 

atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham (EPS) yang 

diberikan perusahaan akan memberikan pengembalian yang cukup baik. Ini akan 

mendorong investor untuk melakukan investasi yang lebih besar lagi sehingga 

harga saham perusahaan akan meningkat. 

 

2. Tingkat Bunga 

Tingkat bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara : 

a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, 

apabila suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk 

ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan harga saham. Hal 

sebaliknya juga akan terjadi apbila tingkat bunga mengalami penurunan. 

b.  Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya, 

semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan. Suku 

bunga juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga akan 

mempengaruhi laba perusahaan. 

 

3. Jumlah Kas Deviden yang Diberikan 

Kebijakan pembagian deviden dapt dibagi menjadi dua, yaitu sebagian dibagikan 

dalam bentuk deviden dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba ditahan. Sebagai 



salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka peningkatan pembagian 

deviden merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan dari 

pemegang saham karena jumlah kas deviden yang besar adalah yang diinginkan 

oleh investor sehingga harga saham naik. 

 

4. Jumlah laba yang didapat perusahaan 

Pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang mempunyai 

profit yang cukup baik karena menunjukan prospek yang cerah sehingga investor 

tertarik untuk berinvestasi, yang nantinya akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan. 

 

5. Tingkat Resiko dan Pengembalian 

Apabila tingkat resiko dan proyeksi laba yang diharapkan perusahaan meningkat 

maka akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Biasanya semakin tinggi 

resiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian saham yang diterima. 

 

Selain kelima hal diatas terdapat juga beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

harga saham antara lain : 

1.Pemecahan Saham (Stock Split) 

Pemecahan saham adalah pemecahan satu saham lama menjadi beberapa saham 

baru.Dalam pemecahan saham tidak terjadi pemindah bukuan dari laba ditahan ke 

dalam modal disetor sebagai mana yang dilakukan dalam deviden saham. Dengan 

pemecahan saham, jumlah modal yang disetor tidak berubah, hanya saja jumlah 

saham biasa yang beredar akan ditambah. 

 

 



2. Pembelian Kembali Saham (Repurchase Of Stock) 

Pembelian kembali saham adalah salah satu pilihan bagi perusahaan dalam 

memanfaatkan dana hasil operasi perusahaan. Saham biasa yang telah beredar itu 

dibukukan sebagai treasury of stock. Pemikiran logis dari pembelian kembali 

saham adalah sebagai berikut, dengan pembelian kembali saham maka saham 

biasa yang beredar akan berkurang. Berkurangnya saham biasa yang beredar 

diharapkan akan meningkatkan laba per saham. 

 

3. Right Issue 

Right issue adalah penawaran saham kepada pemegang saham lama yang ada 

dimana pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru dengan harga 

yang ditetapkan (excercise price). Harga tersebut harus dibawah harga pasar, 

namun tidak boleh dibawah harga normal.  

 

Ketika melakukan suatu investasi, seorang investor sering dihadapkan pada 

pertanyaan mendasar, seperti apakah harga saham dipasar mencerminkan nilai 

yang sebenarnya dari perusahaan.Jika tidak, berapa nilai sebenarnya dari saham 

tersebut.Nilai intrinsik (intrinsic value) merupakan nilai sebenarnya dari suatu 

saham, dan merupakan standar untuk mempertimbangkan apakah saham dinilai 

terlalu rendah (undervalued), wajar (fairly priced), atau dinilai terlalu tinggi 

(overvalued). Harga pasar saham (current market price) adalah harga yang 

terbentuk di pasar jual beli saham. Investor perlu menganalisis saham dengan 

tujuan untuk menaksir nilai intrinsik suatu saham perusahaan, lalu 

membandingkannya dengan harga saham saat ini untuk mengetahui tingkat 

kewajaran harga saham. 



 

 Untuk itu, ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis saham suatu 

perusahaan yaitu sebagai berikut: 

 

1. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan 

mengamati perubahan harga saham di periode yang lalu, dan upaya untuk 

menentukan kapan investor harus membeli, menjual atau mempertahankan 

sahamnya dengan menggunakan indikator-indikator teknis atau menggunakan 

analisis grafik. Indikator teknis yang digunakan adalah moving average, volume 

perdagangan, dan short-interest ratio.Sedangkan analisis grafik diharapkan dapat 

mengidentifikasi berbagai pola seperti key reserval, head and shoulders, dan 

sebagainya.Analisis ini menggunakan data pasar dari saham, seperti harga dan 

volume transaksi penjualan saham untuk menentukan nilai saham. 

 

2. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental ini menyatakan bahwa setiap saham memiliki nilai intrinsik. 

Analisis ini mencoba untuk menghitung nilai intrinsik dari suatu saham dengan 

menggunakan data fundamental yaitu Laporan Keuangan Perusahaan seperti,  

laba, dividen, penjualan, struktur modal, resiko dan sebagainya. Analisis ini akan 

membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasarnya untuk menentukan apakah 

harga saham pasar sudah mencerminkan nilai intrinsiknya atau belum. 

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menghitung nilai intrinsik suatu 

saham, yaitu: 

 



a. Pendekatan Present Value 

b. Pendekatan Price Earning Ratio 

 

2.2.5 Return Saham  

Return saham adalah sejumlah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor 

melalui harga yang telah diinvestasikan melalui saham. Menurut Jogiyanto 

(2000:107) Return Saham  merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return 

investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital gain (loss). 

Yield mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodek 

daru suatu investasi, misalnya berupa dividen atau bunga. Jika melakukan 

investasi pada sebuah obligasi, maka besarnya yield ditunjukkan dari bunga 

obligasi yang dibayarkan, dan bila investasi pada saham maka yield ditunjukkan 

oleh besarnya deviden yang diperoleh. Capital gain (loss) merupakan kenaikan 

(penurunan) harga suatu surat berharga, yang bisa memberikan keuntungan 

(kerugian) bagi investor, atau perubahan harga sekuritas. 

Menurut Jogiyanto (1998: 109), return saham dibedakan menjadi dua yaitu: 

1.  Return realisasi (realized return)  

 Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur 

kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko dimasa 

mendatang. 

2. Return ekspektasi (expected return) 

 Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di masa mendatang 

dan masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan investasi investor 



dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty), antara return yang akan 

diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return 

yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula 

risikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan 

positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi biasanya dikorelasikan 

dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi pula (high 

risk high return, low risk low return). Tetapi return yang tinggi tidak 

selalu harus disertai dengan investasi yang berisiko. Hal ini bisa saja 

terjadi pada pasar yang tidak rasional. 

 

Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu : 

 

1. Current Income (pendapatan lancar)   

Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang 

bersifat periodik seperti dividen.Keuntungan ini biasanya diterima dalam 

bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. 

Misalnya dividen saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang bisa 

dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang 

diterimanya, 

2. Capital gain atau Capital loss (keuntungan selisih harga).  

Capital gain atau Capital loss  merupakan selisih laba (rugi) yang dialami 

oleh pemegang saham karena harga saham sekarang relatif lebih tinggi 

(rendah) dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika harga saham 

sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga saham periode sebelumnya (Pt-1) 



maka pemegang saham mengalami capital gain. Jika yang terjadi 

sebaliknya maka pemegang saham akan mengalami capital loss. 

 

2.2.5.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Return Saham  

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi return saham (Husnan, 1993) diantaranya : 

 

1. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) adalah hubungan laba tahunan setelah pajak dengan 

ekuitas pemegang saham yang tercatat. Rasio ini digunakan sebagai ukuran 

efektifitas dana pemegang saham yang telah di investasikan. Semakin efektif 

suatu saham berarti semakin besar laba yang di dapat oleh pemegang saham, 

sehingga pemegang saham akan semakin makmur.  

 

2. Devidend Pay out Ratio (DPR) 

Manajemen mempunyai dua alternatif perkalian terhadap laba bersih sesudah 

pajak atau Earning After Tax (EAT) yang diperoleh dari operaasi usahanya 

meliputi laba bersih dibagi para pemegang saham perusahaan dengan bentuk 

deviden dan diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. 

Perusahaan pada umumnya sebagian EAT dibagi dalam bentuk deviden dan 

sebagian sebagian lagi diinvestasikan kembali atau dapat di artikan menejemen 

harus membuat keputusan tentang besarnya EAT yang ditahan. Prosentasi deviden 

yang yang dibagi dibandingkan dengan EAT disebut dengan devidend payout 

ratio atau DPR (Husnan, 1993 : 382).  

 

 

 

 



3. Earnings Per Share (EPS) 

Earnings Per Share (EPS) merupakan salah satu elemen dalam laporan laba rugi 

yang termuat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai bagian dari proporsi 

perusahaan yang diakui dari setiap saham biasa yang beredar, dimana nilainya 

dapat mengalami kenaikan jika jumlah lembar saham yang beredar dikurangi. 

Ukuran kesejahteraan dari besaran Earnings Per Share (EPS), apabila semakin 

tinggi, akan menjadi daya tarik pemodal untuk membeli dan menanamkan 

sahamnya. Laba yang mencerminkan kinerja perusahaan sering dijadikan target 

kebeberhasilan operasi perusahaan bisnis sehingga perusahaan berusaha 

meningkatkan laba dengan cara melakukan peningkatan penjualan, peningkatan 

efisiensi dan kombinasinya. 

 

4. Leverage Ratio 

Rasio leverage atau solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

semua kewajiban keuangannya, apabila perusahaan tersebut dilikuiditas. Rasio ini 

jika semakin rendah menunjukan kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajibannya semakin baik (solvabel) demikian pula sebaliknya. (Helfert, 1996; 

150).Rasio  Leverage pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu: leverage 

operasi dan leverage keuangan. Leverage operasi (operating leverage) terjadi 

pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan beban tetap yang 

harus ditutup dari hasil operasinya. Leverage keuangan (Financial Leverage) 

terjadi pada saat perusahaan menggunakan hutang dan menimbulkan beban tetap 

yang harus dibayar dari hasil operasinya (Husnan, 1998; 611). 

 

 

 



2.3.Kinerja Keuangan 

2.3.1Pengertian Kinerja Keuangan 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:570), “Kinerja adalah sesuatu 

yang dicapai,  prestasi yang diperlihatkan,  atau kinerja merupakan kemampuan 

kerja”. Menurut Eddy Sukarno (2000:111), “Kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran,  tujuan,  visi,  dan misi organisasi. Adapun dalam 

pencapaian tujuan tersebut, setiap perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai 

perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan”. 

 

Pengertian kinerja keuangan itu sendiri menurut Mulyadi (1997:419) adalah 

penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilan laba.Ukuran yang digunakan dalam mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio untuk melihat 

adanya peningkatan atau penurunan hasil setiap tahun.Untuk mengetahui 

gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan maka perlu dilakukan interprestasi 

atau analisa.Analisa yang harus diinterprestasikan adalah analisis keuangan. 

 

Pengertian dari analisis keuangan adalah suatu proses yang bertujuan menentukan 

ciri-ciri penting tentang keadaan perusahaan terutama keadaan keuangan 

berdasarkan data yang ada. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dipelajari 

sehingga tercapai suatu tujuan dari analisa tersebut.Adapun tujuan utama dari 

analisis kinerja keuangan adalah untuk mendapatkan informasi yang dijadikan 

sebagai pedoman dalam mengambil kebijaksanaan mengenai masalah operasional 

maupun finansial yang dihadapi perusahaan. 



 

2.3.2 Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut Zaki Baridwan (1992:17),”Laporan keuangan adalah ringkasan dari 

suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun 

buku yang bersangkutan”. 

Menurut Munawir (2000:2) menyatakan laporan keuangan pada dasarnya adalah 

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data dan aktivitas perusahaan tersebut. 

Menurut Bambang Riyanto (2001:327), Laporan keuangan (financial statement) 

adalah ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca 

(balanced sheet) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu 

saat tertentu dan laporan rugi laba (income statement) mencerminkan hasil-hasil 

yang dicapai selama periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. 

 

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan laporan 

keuangan adalah ringkasan dari suatu proses akuntansi yang terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disusun oleh 

akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan sebagai alat komunikasi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. 

 

2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan 

 

Melalui laporan keuangan secara periodik dilaporkan informasi penting mengenai 

perusahaan berupa: 



1.  Informasi mengenai sumber-sumber dan kewajiban serta modal  

perusahaan. 

2.  Informasi mengenai perubahan-perubahan dalam sumber-sumber 

ekonomi neto atau kekayaan bersih (modal = aktiva – kewajiban) yang 

timbul dari aktivitas-aktivitas usaha perusahaan dalam memperoleh laba. 

3. Informasi mengenai kinerja perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar 

untuk menilai dan membuat estimasi (perkiraan) dalam memperoleh laba. 

4.  Informasi mengenai perubahan sumber-sumber dan kewajiban sebagai 

akibat dari pembelanjaan dan investasi 

5.  Informasi yang dapat digunakan perusahaan dalam mengambil kebijakan 

akuntansi yang dianut perusahaan. 

 

2.3.4 Analisa Rasio Keuangan  

Analisa rasio keuangan merupakan sebuah indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. 

(James dan John, 200:202). Prastowo yang diacu dalam Achmad (2003:57) 

mengartikan rasio sebagai pengukapan hubungan matematik suatu jumlah dengan 

jumlah yang lainnya atau perbandingan antara satu pos dengan pos yang 

lainnya.Rasio keuangan sangat penting bagi analis eksternal yang menilai suatu 

perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diumumkan. Penilaian ini 

meliputi masalah likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efisiensi manajemen dan 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Selain itu rasio keuangan berguna 

bagi analisis internal untuk membantu manajemen membuat evaluasi tentang 

hasil-hasil perusahaan, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari 

keadaan yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan. 



 

Analisis rasio keuangan, yang menghubungkan unsur-unsur neraca dan 

perhitungan laba rugi satu dengan yang lainnya, dapat memberikan gambaran 

tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Analisis rasio 

juga memungkinkan manajer keuangan memperkirakan reaksi para kreditor dan 

memberikan pandangan kedalam tentang bagaimana kira-kira dana dapat 

diperoleh. 

Helfert (1996) mengungkapkan terdapat banyak rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian kunerja keuangan.Akan tetapi manfaat 

yang sebenarnya dari setiap rasio keuangan sangat ditentukan oleh tujuan spesifik 

dari analis.Lebih lanjut rasio-rasio itu bukan merupakan kriteria yang 

mutlak.Rasio-rasio yang bermanfaat dapat menunjukkan perubahan dalam kondisi 

keuangan atau kinerja operasi, dan membantu menggambarkan kecenderungan 

serta pola perubahan tersebut, yang pada gilirannya dapat menunjukkan kepada 

analis risiko dan peluang dari perusahaan yang sedang ditelaah. Terdapat banyak 

individu dan kelompok yang berkepentingan atas suatu perusahaan, antara lain : 

pemilik (investor), manajer, pemberi pinjaman, karyawan, organisasi pekerja, 

agen pemerintahan dan masyarakat umum. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa jenis penelitian mengenai EPS, PBV, Leverage ratio dan ROE  

terhadap return saham yang telah dilakukan diantaranya : 

1. Susilo Raharjo (2005) dengan judul  analisa pengaruh kinerja keuangan 

terhadap return saham LQ 45 dibursa efek Jakarta. Variabel independen  

yang digunakan dalam penelitian ini adalah PER, PBV, DER, POM, NPM, 



ROE dan  EPS . Hasil penelitian menunjukan PER, PBV, DER, OPM, 

NPM,  ROE dan  EPS berpengaruh terhadap return saham. 

 

2. Budileksmana dan Gunawan (2003), melakukan penelitian mengenai 

pengaruh indikator rasio keuangan perusahaan Price Earning Ratio (PER) 

dan Price to Book Value (PBV) terhadap return portofolio saham di Bursa 

Efek Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah dari analisis yang dilakukan 

secara keseluruhan menolak hipotesis yang telah diajukan yang 

menyatakan bahwa portfolio yang dibentuk berdasarkan rasio PER dan 

PBV rendah akan menghasilkan return portofolio yang lebih tinggi dari 

portofolio saham yang dibentuk berdasarkan PER dan PBV tinggi. 

 

3. Suharli (2005), melakukan penelitian tentang studi empiris dua faktor yang 

mempengaruhi return saham pada industri food dan beverages di Bursa 

Efek Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio hutang 

DER dan beta yang menggambarkan sebagai risiko sistematik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mouly Cahyuttu W  (2006) dengan judul 

Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruh terhadap Return Saham pada 

Industri farmasi yang terdapat di BEJ. Penelitian ini menggunakan 

variabel Current Ratio,DER,EPS, ROE, NPM ,PER  ternyata 

mendapatkan bahwa  dari kelima variabel yang digunakan dalam 

penelitiannya ternyata hanya CR, DER, dan NPM  yang berpengaruh 

terhadap Return  saham sedangkan variabel lainnya PER,ROE,ROA  dan 

EPS tidak berpengaruh terhadap return saham. 



 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mouly IG.K.A Ulupui  (2006) dengan 

judul Analisis pengaruh rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas dan 

Profitabilitas terhadap Return Saham (Study pada perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEJ ). Penelitian ini menggunakan variabel 

Current Ratio, DER, ROE dan Total Asset Turn Over  ternyata 

mendapatkan bahwa  dari keempat  variabel yang digunakan dalam 

penelitiannya ternyata hanya CR dan ROE yang berpengaruh Positif dan 

signifikan  terhadap Return  saham sedangkan variabel lainnya DER dan 

Total Asset Turn Over  tidak  berpengaruh signifikan. 

 

6. Mila Christanthy (2009), melakukan penelitian dengan judul Analisis 

pengaruh Faktor Fundamental dan EVA terhadap Return Saham  ( Studi 

Pada saham perusahaan yang tercatat alam LQ45 di BEI periode 2003-

2007). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel ROA , QAI  tidak 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return saham, 

sedangkan PER, NPM, EPS, dan EVA memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap return Saham, dan DER mempunyai pengaruh 

negatitif  signifikan terhadap return saham. 

 

 

 

 

 

 


