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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pasar Modal 

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

didefinisikan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan 

Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti 

(saham), reksa dana, instrument derivatif maupun instrument lainnya. Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 

pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, 

pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan 

kegiatan terkait lainnya (Zulfikar, 2016). Menurut Fahmi (2012), pasar modal 

adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (stock) 

dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan 

dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat modal perusahaan  

Berdasarkan website Bursa Efek Indonesia (2018) di bagian pengantar pasar 

modal, pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan 

usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat 
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digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan 

lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan 

demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan 

karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. 

Menurut website Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia (2013) di bagian publikasi artikel, membagi pasar 

modal menjadi 2 jenis sebagai berikut: 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang 

menerbitkan saham (emiten) kepada investor selama waktu yang 

ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut 

diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar yang 

memperdagangkan saham-saham dan sekuritas lain yang yang dapat 

dijual untuk pertama kalinya sebelum saham tersebut dicatat di 

bursa. Dalam menjual sekuritasnya, perusahaan umumnya 

menggunakan jasa profesional dan lembaga pendukung pasar modal, 

untuk membantu menyiapkan berbagai dokumen serta persyaratan yang 

diperlukan untuk go public. Penjamin (underwriter) yang ditunjuk oleh 

perusahaan akan membantu dalam penentuan harga perdana saham serta 

membantu memasarkan sekuritas tersebut ke calon investor. 
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2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah 

melewati masa penawaran. Jadi pasar sekunder merupakan pasar 

dimana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas, setelah 

memasuki masa penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar 

sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan 

pembeli. Besarnya permintaaan dan penawaran dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu pertama faktor internal perusahaan, merupakan faktor yang 

berhubungan dengan kebijakan internal perusahaan sebagai kinerja 

yang telah dicapai misalnya pendapatan per lembar saham, besarnya 

dividen yang dibagikan, kinerja manajemen perusahaan, prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, faktor eksternal 

perusahaan yaitu, hal-hal lain diluar kemampuan perusahaan atau diluar 

kemampuan manajer untuk mengendalikan. Misalnya, gejolak politik 

suatu negara, perubahan kebijakan moneter, dan laju inflasi yang tinggi. 

Menurut Fahmi (2012) pasar modal di suatu Negara telah dapat dijadikan 

sebagai salah satu ukuran untuk melihat maju mundurnya dinamika bisnis yang 

terjadi di Negara tersebut. Dan pemerintah memiliki peran sentral dalam 

membentuk serta mendorong suatu pasar modal yang menjadi pengharapan 

berbagai pihak, termasuk menciptakan elemen-elemen pendorong pembentukan 

pasar modal yang tumbuh berkembang sesuai pengharapan berbagai pihak.  

Pengaruh Current Ratio..., Delonita Pricillya, FB UMN, 2018



20 
 

Menurut website Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia (2013) pada bagian publikasi artikel, menjabarkan 

manfaat pasar modal yaitu: 

1. Bagi Emiten 

a. Tidak ada convenand (perjanjian) sehingga manajemen dapat 

bebas (mempunyai kebebasan) dalam mengelola dana yang 

diperoleh perusahaan. 

b. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 

c. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga akan memperbaiki citra 

perusahaan. 

d. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar dan dapat 

sekaligus diterima oleh emiten di pasar perdana. 

2. Bagi Investor 

a. Nilai investasi tersebut tercermin dari perubahan harga saham yang 

diharapkan akan menjadi capital gains. 

b. Pemegang saham atau investasi akan mendapatkan dividend an 

pemegang saham obligasi akan mendapatkan bunga tetapi setiap 

periode. 

c. Dapat melakukan pergantian dan kombinasi surat berharga 

sehingga dapat mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan. 
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3. Bagi Lembaga Penunjang 

Berkembangnya pasar modal akan mendorong perkembangan lembaga 

penunjang menjadi lebih professional dan memberikan pelayanan 

sesuai dengan bidang masing-masing. 

4. Bagi Pemerintah 

Pembangunan yang makin pesat memerlukan dana yang makin besar 

pula. Perkembangan pasar modal merupakan alternatif lain dalam 

pemanfaatan potensi masyarakat sebagai sumber pembiayaan. 

Menurut Fahmi (2012), saham menjadi produk utama diperdagangkan di 

pasar modal, dan memang tujuan utama keberadaan pasar modal suatu Negara 

memperdagangkan saham. Disamping itu, selain dari saham, juga diperdagangkan 

di pasar modal adalah berbagai jenis surat berharga lainnya (efek lainnya), yaitu 

sebagai berikut: 

1. Surat Pengakuan Hutang 

2. Surat Berharga Komersial (Cmmercial Paper) 

3. Obligasi 

4. Tanda Bukti Hutang 

5. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif 

6. Kontrak Berjangka Atas Efek 

7. Setiap Derivatif dari Efek, seperti Bukti Right, Warrant, dan Opsi 

8. Efek Beragun Aset 

9. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia.  

Pengaruh Current Ratio..., Delonita Pricillya, FB UMN, 2018



22 
 

2.2 Proses Penawaran Umum (Go Public) 

Menurut website Bursa Efek Indonesia (2018) pada bagian proses go public, proses 

penawaran umum saham kepada publik yaitu: 

1. Penunjukan Underwriter dan Persiapan Dokumen 

Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk 

underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan 

membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta 

persetujuan RUPS dan merubah Anggaran Dasar, serta mempersiapkan 

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek 

Indonesia dan OJK. 

2. Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke Bursa Efek Indonesia 

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan 

permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan 

keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dll. Perusahaan juga perlu 

menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara 

kolektif (scripless) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang 

diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan berserta 

underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil 

perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan 

dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha 
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perusahaan, Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke 

perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana 

IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan, dalam waktu maksimal 10 Hari Bursa setelah dokumen lengkap, 

Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa 

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan.  

3. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK 

Setelah mendapatkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham dari Bursa 

Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan 

dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum 

saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. 

Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau 

tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua 

fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan 

usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. 

Sebelum mempublikasikan prospectus ringkas di surat kabar atau 

melakukan penawaran awal (bookbuilding), perusahaan harus menunggu 

ijin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika ijin 

publikasi telah dikeluarkan OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif 

setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran 

umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Apablia Pernyataan 

Pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan 

mempublikasikan perbaikan/tambahan informasi prospektus ringkas di 
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surat kabar serta menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli 

saham, serta melakukan penawaran umum. 

4. Penawaran Umum Saham kepada Publik 

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 

hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah 

saham yang ditawarkan (over-subscribe), maka perlu dilakukan penjatahan. 

Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus 

dikembalikan (refund) kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham 

akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui 

KSEI (tidak dalam bentuk sertifikat). 

5. Pencatatatn dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa 

disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan 

efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang 

saham perusahaan. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan 

mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (ticker code) 

perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di Bursa. Kode saham ini 

akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Setelah saham tercatat di Bursa, 

investor akan dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor 

lain melalui broker atau Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2.3 Signaling Theory 

Teori sinyal (signaling theory) dikembangkan yang dilandasi pemikiran bahwa 

perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan 

dengan investor. Munculnya masalah asimetri informasi ini menjadikan investor 

memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap perusahaan, sehingga muncul 

kecenderungan pooling equilibrium yaitu kondisi dimana perusahaan yang 

kualitasnya bagus dan berkualitas jelek dijadikan satu “pool” penilaian yang sama. 

Oleh karena itu, perusahaan yang kualitas kinerja bagus akan berusaha memberikan 

insentif sebagai sinyal kepada investor, yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain 

(Wiyono dan Kusuma, 2017). Menurut Fahmi (2012), apapun informasi yang 

terjadi dari kondisi saham suatu perusahaan adalah selalu memberi efek bagi 

keputusan investor sebagai pihak yang menangkap sinyal tersebut. Konsep 

signaling theory disini menjadi sangat berperan. Adapun pengertian signaling 

theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga 

akan memberi pengaruh pada keputusan investor. 

Menurut Raharjo dan Dul (2013), reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya 

perubahan volume perdagangan saham. Pada waktu informasi diumumkan dan 

semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih 

dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal 

baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi 

tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume 

perdagangan saham. 

 

Pengaruh Current Ratio..., Delonita Pricillya, FB UMN, 2018



26 
 

2.4 Saham 

Share capital atau modal saham merupakan kas atau aset lain yang dibayarkan 

untuk suatu perusahaan oleh pemegang saham untuk ditukar dengan ordinary share 

(Weygandt et al., 2015). Menurut website Otoritas Jasa Keuangan (2017) pada 

bagian , saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan 

terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal 

yang merupakan klaim atas penghasilan dan aset perusahaan; memberikan hak atas 

dividen sesuai dengan bagian modal yang disetor seperti yang ditentukan dalam 

anggaran dasar perusahaan (stock). Sedangkan menurut Fahmi (2012), saham 

adalah: 

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu 

perusahaan. 

2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan 

dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya. 

3. Persediaan yang siap untuk dijual. 

Menurut Kieso et al., (2014), terdapat 3 jenis saham yaitu:  

1. Ordinary Shares (Saham Biasa) 

Ordinary Shares (saham biasa) adalah kas dan aset lainnya yang 

dibayarkan kepada perusahaan oleh pemegang saham untuk ditukarkan 

dengan saham. 

 

 

Pengaruh Current Ratio..., Delonita Pricillya, FB UMN, 2018



27 
 

2. Preference Shares (Saham Istimewa) 

Preference Shares (saham istimewa) adalah saham kelas khusus yang 

memiliki preferensi atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh saham 

biasa. Keistimewaan saham preferen adalah preferensi atas dividen, 

preferensi atas likuidasi aset, dapat dikonversi menjadi saham biasa, 

dapat ditebus oleh perusahaan, dan tidak memiliki hak voting. 

3. Treasury Shares 

Treasury Shares adalah jumlah saham biasa yang dibeli kembali.   

Menurut Kieso et al. (2014), perusahaan membeli sahamnya sendiri karena 

beberapa alasan: 

1. Untuk memberikan efisiensi pajak pendistribusian kelebihan uang 

kepada para pemegang saham. Tarif pajak atas penjualan saham kepada 

perusahaan oleh pemegang saham seringkali jauh lebih rendah daripada 

tarif pajak biasa untuk banyak investor.  

2. Untuk meningkatkan earning per share dan return on equity.  

3. Untuk menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau 

untuk memenuhi potential merger. 

4. Untuk menggagalkan upaya pengambilalihan untuk mengurangi jumlah 

pemegang saham. 

5. Untuk membuat market saham. Membeli saham di pasar menciptakan 

permintaan. Ini mungkin menstabilkan harga saham atau, nyatanya 

meningkat. 
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Sangatlah penting untuk membedakan antara tiga jumlah saham perusahaan 

yang berbeda (Harrison et al., 2016): 

1. Modal saham yang diotorisasi (authorized shares capital) adalah 

jumlah saham maksimum yang dapat di terbitkan perusahaan 

berdasarkan akta pendiriannya. 

2. Saham yang diterbitkan (issued shares) adalah jumlah saham yang 

diterbitkan perusahaan kepada pemegang sahamnya. 

3. Saham yang beredar (outstanding shares) adalah jumlah saham yang 

dimiliki pemegang saham (yaitu, jumlah saham beredar di tangan 

pemegang saham). Saham yang beredar adalah saham yang diterbitkan 

dikurangi saham treasuri. 

Menurut Weygandt et al., (2015), beberapa pertimbangan penerbitan 

saham: 

1. Authorized shares. Menunjukan jumlah saham yang dijinkan untuk 

dijual oleh perusahaan. Jumlah authorized shares pada saat pendirian 

biasanya mengantisipasi kebutuhan modal awal dan selanjutnya. 

2. Issuance of shares. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

perusahaan dalam menetapkan harga untuk penerbitan baru saham: (1) 

laba masa depan yang diantisipasi perusahaan, (2) tingkat dividen per 

saham yang diharapkan, (3) posisi keuangan saat ini, (4) keadaan 

ekonomi saat ini, dan (5) kondisi pasar sekuritas saat ini. 

3. Market price of shares. Interaksi antara pembeli dan penjual 

menentukan harga per saham. Secara umum, harga yang ditetapkan 
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oleh pasar cenderung mengikuti tren pendapatan dan dividen 

perusahaan. 

4. Par and no-par value shares. Par value shares (nilai nominal saham) 

adalah saham biasa yang mana charter telah menetapkan nilai per 

saham. No-par value shares (tidak ada nilai nominal saham) adalah 

saham biasa yang mana charter belum memberikan nilai. 

Menurut Kieso et al., (2015), hak-hak yang dimiliki pemegang oleh 

pemegang saham, yaitu: 

1. Hak voting dalam memilih board of directors dalam pertemuan tahunan 

dan voting dalam setiap kegiatan yang membutuhkan keputusan 

pemegang saham. 

2. Mendapatkan pembagian laba perusahaan melalui penerimaan dividen. 

3. Preemptive right, yaitu tetap mendapatkan persentase kepemilikan 

yang sama saat penerbitan saham baru. 

4. Residual claim, pembagian aset bila terjadi likuidasi sesuai dengan 

proporsi yang dipegang oleh pemilik saham. Pemilik saham dibayarkan 

dengan aset setelah semua klaim dari kreditor telah dibayarkan. 

Berdasarkan website Bursa Efek Indonesia (2018), ada dua keuntungan 

yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham: 

1. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen 

diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam 
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RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka 

pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu 

yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada 

dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak 

mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat 

berupa dividen tunai artinya kepada setiap pemegang saham diberikan 

dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap 

saham atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap 

pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah 

saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya 

pembagian dividen saham tersebut. 

2. Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di 

pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga 

per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per 

saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 

Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya. 

Menurut Kieso et al., (2014), dividen memiliki 4 bentuk yaitu cash dividend, 

property dividend, liquidating dividends, dan share dividend. Menurut Weygandt 

et al., (2015), cara share dividend mempengaruhi ekuitas yaitu mengubah 

komposisi ekuitas karena mentransfer sebagian dari retained earning menjadi share 

capital dan share premium. Bagaimanapun, total ekuitas tetap sama. Share dividend 
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juga tidak berefek pada par atau stated value per saham, tetapi jumlah shares 

outstanding meningkat. Share split seperti share dividend, melibatkan penerbitan 

saham tambahan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan 

mereka. Share split adalah penerbitan saham tambahan kepada pemegang saham 

disertai dengan pengurangan nilai nominal atau nilai per saham. Bagi perusahaan 

membayar dividen tunai, harus memiliki: (1) Retained earning. Legalitas dividen 

tunai tergantung pada Undang-undang negara dimana perusahaan tergabung. 

Pembayaran dividen tunai dari retained earning adalah legal di semua yuridiksi. (2) 

Kecukupan kas. Legalitas dari suatu dividend an kemampuan untuk membayar 

dividen adalah dua hal yang berbeda. Sebelum mengumumkan dividen tunai, 

dewan direksi perusahaan harus mempertimbangkan tuntutan saat ini maupun pada 

sumber day akas perusahaan.  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 70 ayat (1) menyatakan 

bahwa: (1) perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap 

tahun buku untuk cadangan. Pasal 71 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa: (2) 

seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali 

ditentukan lain dalam RUPS. (3) dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba positif. 

Berdasarkan website Bursa Efek Indonesia (2018) pada bagian produk 

saham, sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain: 
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1. Capital Loss 

Merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi dimana 

investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham 

PT XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian 

harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 

1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, 

investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami 

kerugian sebesar Rp 600,- per saham. 

2. Risiko Likuidasi 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh 

Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak 

klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh 

kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan 

perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan 

perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional 

kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa 

kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh 

hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat 

dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut 

untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan. 

Terdapat 3 penggolongan dalam investasi saham (Weygand et al., 2015):  
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1. Kepemilikan kurang dari 20% 

2. Kepemilikan kurang dari 20% dianggap tidak berpengaruh dan 

menggunakan cost method. Cost method, perusahaan mencatat 

investasi at cost dan mengakui pendapatan hanya ketika dividen tunai 

diterima.  

3. Kepemilikan antara 20%-50% 

Kepemilikan antara 20%-50% dianggap memiliki pengaruh signifikan 

terhadap aktifitas keuangan dan operasi investee. Investasi dicatat 

dengan menggunakan equity method. Equity method, investor company 

mencatat investasi saham biasa at cost. Setelah itu, adjust the 

investment account tiap tahun untuk menunjukan ekuitasnya investor 

pada asosiasi. Setiap tahun investor: (1) Meningkatkan (debit) 

investment account dan meningkatkan (kredit) pendapatan untuk laba 

bersihnya asosiasi. (2) Investor juga menurunkan (kredit) investment 

account dari jumlah dividen yang diterima. 

4. Kepemilikan lebih dari 50% 

Kepemilikan lebih dari 50% disebut entitas induk. Kepemilikan ini 

dianggap memiliki controlling dan biasanya menyiapkan laporan 

keuangan konsolidasi. 

 

2.5 Harga Saham 

Menurut Junaedi dan Helen (2016), harga saham adalah harga dasar suatu saham 

yang digunakan dalam perhitungan indeks harga saham. Harga saham menjadi 
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indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaannya. Harga saham 

adalah harga yang terbentuk dari kesepakatan penjual dan pembeli saham atau 

harga yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran saham yang terjadi 

di pasar bursa pada saat tertentu (Rakasetya, 2013). Menurut Setiyawan (2014), 

salah satu hal yang harus menjadi fokus pertimbangan seorang investor adalah 

harga saham yang stabil dan mempunyai pola pergerakan yang cenderung naik dari 

waktu ke waktu, akan tetapi kenyataannya harga saham cenderung berfluktuasi. 

Adapun menurut Handyansyah dan Lestari (2016) fluktuasi harga saham yang 

terjadi setiap waktu tentu saja memungkinkan investor menghadapi berbagai risiko 

keuangan. Investor perlu memperoleh informasi yang andal dan alat pengukuran 

kinerja yang tepat, sehingga ketika calon investor atau investor membeli saham 

suatu perusahaan akan menghasilkan imbal hasil yang positif sesuai harapan. 

Menurut IAI (2016), penggunaan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang 

beredar selama suatu periode mencerminkan kemungkinan bahwa jumlah modal 

pemegang saham berubah selama suatu periode akibat dari naik atau turunnya 

jumlah saham yang beredar pada setiap waktu. Jumlah rata-rata tertimbang saham 

biasa yang beredar selama periode berjalan adalah jumlah saham biasa yang beredar 

pada awal periode, disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali 

atau diterbitkan selama periode tersebut, dikalikan dengan faktor pembobot waktu. 

Faktor pembobot waktu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham 

dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode; perkiraan wajar dari rata-

rata tertimbang dapat diterima dalam banyak keadaan. 
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Widoatmojo (2005) dalam Prasetyo (2014) membedakan harga saham 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Harga Nominal 

Harga nominal adalah harga yang tercantum dalam sertifikat saham 

yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. 

2. Harga Perdana 

Harga perdana adalah harga yang didapatkan pada waktu harga saham 

tersebut dicatat di bursa efek. 

3. Harga Pasar 

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor 

yang lain. 

Investor dapat mengamati pergerakan harga saham dengan melihat beberapa 

istilah yaitu (Filbert, 2017): 

1. Bid. Bid adalah golongan orang yang mau membeli. 

2. Ask. Ask adalah golongan orang yang mau menjual.  

3. Vol. Vol menyatakan jumlah lot yang ditawar atau diminta pada rentang 

harga di masing-masing kelompok Bid dan Ask. 

4. Prev. Prev adalah harga penutupan hari sebelumnya. 

5. Open. Open adalah harga pembukaan pada awal perdagangan bursa hari 

ini. 

6. High. High adalah titik tertinggi hari perdagangan ini. 

7. Low. Low adalah harga terendah hari perdagangan ini. 
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8. Last. Last adalah harga yang berlaku saat ini. 

9. Change %. Change % adalah persentase naik turunnya harga 

dibandingkan hari kemarin. 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks utama yang 

menjadi indikator pergerakan semua saham yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (May, 2017). Untuk menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG), dapat dilihat dari moving average. Menurut Jones (2014), moving averages 

adalah teknik yang popular untuk menganalisis seluruh pasar dan saham individual 

dan digunakan secara khusus untuk mendeteksi arah dan tingkat perubahan. 

Beberapa hari dari harga penutupan dipilih untuk menghitung moving average. 

Setelah awalnya menghitung harga rata-rata, nilai baru untuk moving average 

dihitung dengan menjatuhkan observasi paling awal dan menambahkan yang 

terbaru. Hasil dari garis moving average seharusnya mewakili tren dasar harga 

saham. 

Menurut Tandelilin (2011) dalam Fatmawati (2017), terdapat tiga penilaian 

harga saham yang dapat dilakukan: 

1. Nilai Buku 

Nilai buku per lembar saham adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. 

2. Nilai Pasar 

Nilai pasar adalah nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga 

saham tersebut di pasar. 
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3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik atau dikenal dengan nilai teoritis merupakan nilai saham 

yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Dalam membeli atau menjual 

saham investor harus membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar 

saham yang bersangkutan, sehingga investor harus mengerti cara 

menghitung nilai intrinsik suatu saham. 

Menurut Weygandt et al., (2015), nilai buku umumnya didasarkan pada biaya yang 

tercatat. Harga pasar mencerminakan penilaian subyektif dari ribuan pemegang 

saham dan calon investor tentang potensi perusahaan untuk penghasilan dan 

dividen di masa depan.  

Dalam melakukan investasi di pasar modal para analis dan investor dapat 

melakukan pendekatan investasi yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi 

dua pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Teknikal 

Menurut Manurung (2013), pendekatan teknikal yaitu pendekatan yang 

menggunakan volume transaksi dan harga saham pada masa lalu untuk 

menentukan harga saham. Biasanya, harga saham dibuat dalam bentuk 

gambar (chartist) dan dengan sedikit menggunakan seni sehingga 

ditemukan kemungkinan harga saham akan terjadi. 

2. Pendekatan Fundamental 

Menurut Tandelilin (2008) dalam Hutami (2012), analisis harga saham 

melalui pendekatan fundamental mencakup tiga bagian, yaitu: 
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a. Analisis Ekonomi 

Analisis ekonomi adalah salah satu dari tiga analisis yang perlu 

dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. 

Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya 

hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan 

ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. 

b. Analisis Industri 

Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan 

investor karena analisis tersebut dapat membantu investor dalam 

mengidentifikasikan peluang-peluang investasi dalam industri 

yang mempunyai karakteristik risiko dan return yang 

menguntungkan investor. Analisis industri diperlukan untuk 

memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. 

c. Analisis Perusahaan 

Tahapan analisis perusahaan bertujuan untuk mengetahui 

perusahaan yang paling berprospek dan paling menguntungkan. 

Menurut Subramanyam (2014), salah satu bagian dari analisis 

bisnis adalah analisis laporan keuangan. Salah satu alat yang paling 

popular dan banyak digunakan analisis keuangan adalah analisis 

rasio. 

Menurut ISP (2018), strategi memiliki portofolio saham yang bisa 

mengalahkan pasar adalah melakukan analisis fundamental terhadap perusahaan 

yang akan kita miliki sahamnya, salah satunya bisa dengan membeli saham di harga 
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undervalue. Harga undervalue menggambarkan pasar belum mengapresiasi saham 

tersebut atau harga saham tersebut masih murah di pasar. Berikut kriteria-kriteria 

saham yang undervalue: 

1. Penjualan dalam setahun minimal Rp 1.000.000.000.000 untuk 

perusahaan manufaktur, minimal Rp 500.000.000.000 untuk perusahaan 

jasa. 

2. Kondisi keuangan yang kuat: current ratio minimal 2:1 dan utang jangka 

panjang tidak lebih besar dari aset lancar bersih. 

3. Selalu menghasilkan laba selama 10 tahun berturut-turut. 

4. Pembayaran dividen tidak pernah putus 

5. Kenaikan laba minimal sepertiga dalam 10 tahun terakhir dengan 

membandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. 

6. Harga pasar sekarang harus tidak lebih dari 15 kali dari rata-rata laba tiga 

tahun terakhir. 

7. Harga pasar sekarang harus tidak lebih dari 1,5 kali dari nilai buku 

terakhir dilaporkan. 

Menurut Jones (2014), Dow Theory merupakan sebuah teknik untuk 

mendeteksi tren jangka panjang di pasar saham agregat. Terdapat 3 tipe pergerakan 

harga saham yaitu: 

1. Primary moves. Pergerakan pasar yang luas yang berlangsung selama 

beberapa tahun. 

2. Secondary (intermediate) moves. Terjadi dalam gerakan-gerakan utama, 

yang merupakan interupsi beberapa minggu atau bulan terkahir. 
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3. Day-to-day moves. Bergerak secara acak di sekitar gerakan primer dan 

sekunder. 

 

2.6 Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan (berarti) (Harahap, 2016). Analisa rasio keuangan dilakukan 

untuk mempermudah penganalisa (analis) memahami kondisi keuangan perusahaan 

(Husnan dan Pudjiastuti, 2015). Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah 

ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam 

memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif (Kasmir, 2016). Menurut 

Weygandt et al., (2015), jenis-jenis analisis rasio yaitu: 

1. Liquidty Ratios (Rasio Likuiditas) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk 

membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan 

akan kas. 

2. Profitability Ratios (Rasio Profitabilitas) 

Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan dari 

kegiatan operasi perusahaan dalam periode waktu tertentu. 

3. Solvency Ratios (Rasio Solvabilitas) 

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Kreditor jangka panjang 
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dan pemegang saham sangat tertarik kepada perusahaan yang memiliki 

kemampuan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman pada saat 

jatuh tempo. 

Hery (2016) juga menyatakan, jenis-jenis rasio keuangan yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera 

jatuh tempo. 

2. Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal atau Rasio Leverage 

Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal atau Rasio Leverage 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya. 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya sehari-hari. 

4. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

5. Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar 

Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (nilai saham). 
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Dalam penelitian ini, rasio-rasio keuangan yang digunakan meliputi rasio 

likuiditas yang diproksikan Current Ratio (CR), rasio solvabilitas yang diproksikan 

dengan Debt to Equity Ratio (DER), dan rasio profitabilitas yang diproksikan 

dengan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin 

(NPM). 

 

2.7 Current Ratio 

Menurut Weygandt et al., (2015), Current Ratio digunakan secara luas untuk 

mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka 

pendek. Current Ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya (aset yang akan berubah menjadi 

kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). Rasio lancar pada perusahaan 

yang normal berkisar pada angka 2, meskipun tidak ada standar yang pasti untuk 

penentuan rasio lancar yang seharusnya (Hanafi dan Halim, 2016). Rasio lancar 

dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of 

safety) suatu perusahaan (Kasmir, 2016). Menurut Raharjo dan Dul (2013), semakin 

tinggi nilai current ratio berarti semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rumus perhitungan Current Ratio (CR) 

(Weygandt et al., 2015): 

 

 

Keterangan: 

Current Assets  = Aset Lancar 
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Current Liabilities = Kewajiban Lancar 

Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui bahwa current ratio 

merupakan hasil pembagian antara current assets dengan current liabilities. 

Menurut Weygandt et al., (2015), current assets adalah kas dan aset lainnya yang 

diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas, dijual ataupun digunakan 

dalam kurun waktu satu tahun atau dalam siklus operasi, mana yang lebih lama. 

Kategori yang merupakan current assets adalah kas dan setara kas, piutang 

perusahaan, persediaan dan aset lancar lain (IAI, 2016). Menurut Weygandt et al., 

(2015), current liabilities adalah utang yang diharapkan oleh perusahaan dapat 

dibayar dalam kurun waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi, mana yang 

lebih lama. Kategori yang merupakan current liabilities adalah utang usaha dan 

utang lain, pinjaman jangka pendek, utang pajak jangka pendek dan provisi jangka 

pendek (IAI, 2016). 

 

2.8 Pengaruh Current Ratio Terhadap Harga Saham  

Menurut Widyaningrum (2017), current ratio yang tinggi mungkin menunjukkan 

adanya uang kas yang berlebihan dibandingkan dengan tingkat kebutuhan atau 

adanya unsur aset lancar yang rendah likuiditasnya (seperti persediaan) yang 

berlebihan. Menurut Subramanyam (2014), likuiditas adalah kemampuan untuk 

mengkonversi aset menjadi kas atau untuk mendapatkan uang tunai untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

current ratio mengindikasikan perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, sehingga dapat diartikan semakin likuid aset suatu perusahaan. 
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Likuiditas dapat diartikan kemampuan untuk mengkonversi aset menjadi kas atau 

untuk mendapatkan uang tunai. Sehingga perusahaan diasumsikan memiliki 

kecukupan kas. Syarat pembagian dividen adalah adanya kecukupan kas yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi kas yang dimiliki perusahaan, memungkinkan 

perusahaan membagikan dividen lebih besar. Semakin besar dividen yang 

dibagikan akan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut 

sehingga permintaan saham perusahaan tersebut meningkat. Dengan meningkatnya 

permintaan akan saham perusahaan tersebut mengakibatkan harga saham pun ikut 

meningkat. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh 

current ratio secara parsial terhadap harga saham. Dalam penelitian yang dilakukan 

Junaedi dan Helen (2016) menyatakan bahwa current ratio berpengaruh terhadap 

harga saham. Sedangkan dalam penelitian Wardi (2015) menyatakan bahwa current 

ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dengan demikian, hipotesis 

alternatif terkait pengaruh rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio 

terhadap harga saham adalah: 

Ha1 : Current Ratio (CR) memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

 

2.9 Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2016). Menurut Raharjo 

dan Dul (2013), Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 
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tingkat penggunaan utang terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan. Menurut 

Hery (2016), akan lebih aman bagi kreditor apabila memberikan pinjaman kepada 

debitor yang memiliki tingkat debt to equity ratio yang rendah karena hal ini berarti 

bahwa akan semakin besar jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai 

jaminan utang. Sudana (2011) dalam Amanda dkk (2013), nilai perusahaan akan 

menurun jika perusahaan menggunakan utang lebih dari modal sendiri. Rumus 

perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) (Ross et al., 2013): 

 

 

 

Keterangan: 

Total Debt  = Total Utang 

Total Equity  = Total Ekuitas 

Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui bahwa debt to equity ratio 

merupakan hasil pembagian antara total debt dengan total equity. Total debt 

merupakan hasil seluruh penjumlahan utang yang dimiliki perusahaan sedangkan 

total equity merupakan hasil seluruh penjumlahan modal yang dimiliki perusahaan. 

Menurut IAI (2016), utang adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar yang mengandung 

manfaat ekonomi. Menurut Weygandt et al. (2015), klaim kepemilikan atas total 

aset adalah ekuitas. Untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh pemegang saham, 

mengurangi klaim kreditur (kewajiban) dari aset. Ekuitas umumnya terdiri dari 

share capital ordinary dan retained earnings. Sumber utama (peningkatan) ekuitas 

Debt to Equity Ratio 
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adalah investasi oleh pemegang saham dan pendapatan dari operasi bisnis. 

Sebaliknya, pengurangan (penurunan) hasil ekuitas dari biaya dan dividen. 

 

2.10 Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham  

Menurut Trimurti dkk (2016), struktur modal debt to equity ratio memperlihatkan 

jika semakin besar total hutang terhadap total ekuitas, memperlihatkan semakin 

besar juga ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar atau kreditur. Debt to 

equity ratio yang tinggi membuat minat investor berkurang untuk membeli saham 

di perusahaan karena pembiayaan perusahaan sebagian besar dilakukan melalui 

hutang. Menurut Hendro dan Tri (2016), ketika tingkat hutang sebuah perusahaan 

tinggi, maka akan meningkatkan risiko dari sebuah perusahaan tersebut untuk 

mengalami gagal bayar dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari sebuah 

perusahaan. Menurut Dharmastuti (2014) dalam Dwinurcahyo (2016), DER 

perusahaan tinggi, ada kemungkinan harga saham perusahaan akan rendah jika 

perusahaan memperoleh laba, perusahaan cenderung untuk menggunakan laba 

tersebut untuk membayar utangnya dibandingkan dengan membagi dividen. 

Menurut Weygandt et al. (2015), kreditur secara hukum dapat memaksa likuidasi 

bisnis yang tidak membayar hutangnya. Dalam hal ini, hukum mengharuskan klaim 

kreditur dibayarkan sebelum klaim kepemilikan. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin rendah Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan struktur pendanaan 

perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas dibandingkan utangnya. Ekuitas 

yang tinggi dapat diasumsikan perusahaan memiliki retained earning yang tinggi. 

Semakin tinggi retained earning yang dimiliki perusahaan, memungkinkan 
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perusahaan membagikan dividen lebih besar. Semakin besar dividen yang 

dibagikan akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut 

sehingga permintaan saham perusahaan tersebut meningkat. Dengan meningkatnya 

permintaan akan saham perusahaan tersebut mengakibatkan harga saham pun ikut 

meningkat. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh 

debt to equity ratio secara parsial terhadap harga saham. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Junaedi dan Helen (2016) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan dalam penelitian Raharjo dan Dul 

(2013) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Dengan demikian, hipotesis alternatif terkait pengaruh rasio solvabilitas 

yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio terhadap harga saham adalah: 

Ha2 : Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh negatif terhadap harga 

saham. 

 

2.11 Return On Assets 

Return On Assets mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset yang tertentu (Hanafi dan Halim, 2016). Menurut Hendro 

dan Tri (2016), ROA menjadi salah satu acuan yang digunakan untuk mengukur 

rasio profitabilitas yang berguna untuk mengukur kinerja perusahaan dalam 

mendapatkan tingkat keuntungan atau profitabilitas dengan memanfaatkan semua 

aset yang dimilikinya. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin 

tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 
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dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti 

semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah  

dana yang tertanam dalam total asset (Hery, 2016). Rumus perhitungan Return On 

Assets (ROA) (Weygandt et al., 2015): 

 

 

Keterangan: 

Net Income  = Laba bersih 

Average Assets = Rata-rata total aset 

Berdasarkan rumus yang telah disebutkan, diketahui bahwa ROA dapat 

dihitung dari hasil bagi net income dengan average assets. Net income yang 

digunakan adalah laba tahun berjalan. Average assets merupakan hasil penjumlahan 

total aset pada awal dan akhir periode kemudian dibagi dua. Menurut Weygandt et 

al., (2015), income statement mencatat pendapatan diikuti oleh pengeluaran, maka 

pernyataan tersebut menunjukan laba bersih. Ketika pendapatan melebihi biaya, 

hasilnya adalah net income. Menurut IAI (2016), aset merupakan sumber yang 

dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat 

memberikan keuntungan dimasa yang akan datang untuk perusahaan. 

 

2.12 Pengaruh Return On Assets Terhadap Harga Saham  

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan memanfaatkan 

asetnya dalam kegiatan operasional perusahaan (Raharjo dan Dul, 2013). Menurut 

Handyansyah dan Lestari (2016), ROA yang baik mencerminkan penggunaan dan 
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pengelolaan aset perusahaan yang optimal sehingga akan menaikkan profitabilitas 

dan harga saham perusahaan. Dengan pencapaian laba yang tinggi, maka investor 

dapat mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi, maka apabila suatu saham 

menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi tersebut maka berdampak pada 

peningkatan harga saham (Sari, 2013). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

Return On Assets (ROA) semakin efektif perusahaan memanfaatkan asetnya dalam 

kegiatan operasional sehingga produksi meningkat. Produksi yang meningkat akan 

meningkatkan penjualan. Penjualan yang tinggi diimbangi dengan beban yang 

efisien akan meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan dengan laba yang tinggi 

berpotensi untuk membagikan dividen lebih besar kepada investornya. Pembagian 

dividen yang besar akan menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan 

tersebut sehingga permintaan saham perusahaan tersebut meningkat. Dengan 

meningkatnya permintaan atas saham suatu perusahaan tersebut, maka harga saham 

pun ikut meningkat. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh 

return on assets secara parsial terhadap harga saham. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Watung dan Ilat (2016) menyatakan bahwa return on assets 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan dalam penelitian Valintino dan 

Sularto (2013) dan Raharjo dan Dul (2013) menyatakan bahwa return on assets 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dengan demikian, hipotesis alternatif 

terkait pengaruh rasio profabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets 

terhadap harga saham adalah: 

Ha3 : Return On Assets (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 
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2.13 Return On Equity 

Menurut Weygandt et al., (2015), ROE mengukur profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham biasa. ROE merupakan teknik lain untuk menganalisis 

profitabilitas perusahaan. Apabila ROA memperhitungkan profitabilitas perusahaan 

independen terhadap dana yang dipakai, ROE secara eksplisit menganalisis 

profitabilitas perusahaan bagi pemilik saham biasa (Hanafi dan Halim, 2016). 

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia dari 

para pemilik (pemegang saham) perusahaan atas modal yang diinvestasikannya 

dalam perusahaan (Rakasetya, 2013). Rumus perhitungan ROE (Weygandt et al., 

2015): 

 

 

 

Keterangan: 

Net Income             =  Laba bersih 

Preference Dividends            = Dividen preferen  

Average Ordinary Shareholder’s Equity = Rata-rata ekuitas pemegang saham    

biasa 

Berdasarkan rumus yang telah disebutkan, diketahui bahwa ROE dapat 

dihitung dari hasil bagi net income dengan average ordinary shareholders’ equity. 

Net income yang digunakan adalah laba tahun berjalan. Pada saat menghitung ROE, 

dividen saham preferen harus dikurangkan dari net income untuk memperoleh laba 

bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa jika perusahaan tersebut 
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menerbitkan saham preferen. Demikian juga dilakukan pengurangan par value 

(atau harga beli) saham preferen dari total ekuitas untuk menghitung jumlah 

ordinary shareholders’ equity yang digunakan dalam rasio ini (Weygandt et al., 

2015).  

 

2.14 Pengaruh Return On Equity Terhadap Harga Saham  

Menurut Amanah, dkk (2014), semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien 

penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, 

maka akan membawa keberhasilan bagi perusahaan sehingga mengakibatkan 

tingginya harga saham. Apabila Return On Equity tinggi, perusahaan akan memiliki 

kemampuan untuk membagi dividen yang cukup tinggi pula (Rakasetya, 2013).  

Menurut Sari dan Triaryati (2015), semakin tinggi ROE berarti semakin baik kinerja 

perusahaan dalam mengelola dananya untuk menghasilkan keuntungan bagi 

pemegang saham. Dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut dapat menggunakan 

modal dari pemegang saham secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Return On Equity (ROE) menunjukkan 

bahwa semakin efektif perusahaan memanfaatkan modal yang dimilikinya dalam 

kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Perusahaan 

dengan laba yang tinggi berpotensi untuk membagikan dividen lebih besar kepada 

investornya. Pembagian dividen yang besar akan menarik minat investor untuk 

berinvestasi sehingga permintaan saham perusahaan tersebut meningkat. Dengan 

meningkatnya permintaan atas saham suatu perusahaan tersebut, maka harga saham 

pun ikut meningkat. 
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Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh 

return on equity secara parsial terhadap harga saham. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Junaedi dan Helen (2016) menyatakan bahwa return on equity 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan dalam penelitian Raharjo dan Dul 

(2013) menyatakan bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. Dengan demikian, hipotesis alternatif terkait pengaruh rasio profabilitas 

yang diproksikan dengan Return On Equity terhadap harga saham adalah: 

Ha4 : Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

 

2.15 Net Profit Margin 

Menurut Weygandt et al., (2015), profit margin merupakan rasio yang mengukur 

persentase dari setiap penjualan yang dilakukan untuk memperoleh laba bersih. 

Hery (2016) juga menyatakan, Net Profit Margin merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Laba bersih 

sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan 

dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi marjin laba bersih berarti semakin 

tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat 

disebabkan karena tinggi rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Menurut 

Harahap (2009) dalam Damayanti dan Valianti (2016) dengan laba bersih yang 

besar, bertambah luas kesempatan bagi perusahaan untuk memperbesar modal 

usahanya tanpa melalui hutang-hutang baru, sehingga pendapatan yang diperoleh 

menjadi meningkat. Rumus perhitungan Net Profit Margin (NPM) (Weygandt et 

al., 2015): 
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Keterangan: 

Net Income = Laba bersih 

Net Sales = Penjualan bersih 

Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui bahwa Net Profit Margin 

(NPM) merupakan hasil pembagian antara net income dengan net sales. Net income 

yang digunakan adalah laba tahun berjalan. Menurut Weygandt et al., (2015) 

laporan laba rugi dimulai dengan menyajikan sales revenue kemudian dikurangkan 

dengan sales returns and allowances dan sales discounts, sehingga didapatkan net 

sales. 

  

2.16 Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Harga Saham  

Menurut Azmi (2016), net profit margin yang tinggi menandakan adanya 

kemampuan perusahaan yang tinggi untuk menghasilkan laba bersih pada 

pendapatan tertentu begitu juga sebaliknya. Rasio ini memperlihatkan teknik 

perusahaan dalam mengontrol biaya agar efisien (Damayanti dan Valianti, 2016). 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio ini menunjukan semakin tinggi laba 

bersih yang dihasilkan perusahaan dari penjualan bersihnya. Penjualan yang 

meningkat diimbangi dengan beban yang diefisienkan akan menghasilkan laba 

yang tinggi. Perusahaan dengan laba yang tinggi berpotensi untuk membagikan 

dividen lebih besar kepada investornya. Pembagian dividen yang besar akan 

menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut sehingga permintaan 
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saham perusahaan tersebut meningkat. Dengan meningkatnya permintaan atas 

saham suatu perusahaan tersebut, maka harga saham pun ikut meningkat. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh 

net profit margin secara parsial terhadap harga saham. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Watung dan Ilat (2016) dan Hendri (2015) menyatakan bahwa net 

profit margin berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan dalam penelitian 

Azmi, dkk (2016) menyatakan bahwa net profit margin tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. Dengan demikian, hipotesis alternatif terkait pengaruh rasio 

profabilitas yang diproksikan dengan Net Profit margin terhadap harga saham 

adalah: 

Ha5 : Net Profit Margin (NPM) memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. 

Dalam penelitian Junaedi dan Helan (2016) menyebutkan bahwa Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), dan Price to 

Earning Ratio (PER) terhadap harga saham pada sektor perkebunan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) secara simultan memiliki pengaruh terhadap harga saham. Selain 

itu, dalam penelitian Raharjo dan Dul (2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor 

fundamental rasio keuangan yang diproksikan dengan Return On Equity, Return On 

Asset, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Earning Per Share, dan Book Value per 

Share secara simultan memiliki pengaruh terhadap harga saham. Valintino dan 

Sularto (2013) juga meneliti Return On Asset, Current Ratio, Return On Equity, 

Debt to Equity Ratio, dan Earning Per Share yang memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap harga saham. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuji 
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kembali pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Assets, Return 

On Equity, dan Net Profit Margin secara simultan terhadap harga saham. 

 

2.17 Model Penelitian 

Model dalam penelitian ini adalah:  

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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