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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Mulyadi Suwito, 2011 dengan judul “Analisis pengaruh EVA, EPS, PER, 

ROE, dan DER terhadap harga saham pada perusahaan Foods and Beverages”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel EVA, EPS, PER, ROE, dan DER 

berpengaruh secara simultan  terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial 

hanya variabel EPS yang berpangaruh signifikan terhadap harga saham dengan 

besar standard coefficient 0,945. Sedangkan variabel lainnya EVA, PER, ROE, 

dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Irwan Prasetiya, 2011 dengan judul “Analisis rasio profitabilitas, rasio 

solvabilitas, dan rasio likuiditas terhadap harga saham perbankan periode (2007-

2009) (studi pada bank swasta yang terdaftar di BEI)”. Hasil pengujian secara 

parsial terhadap EPS menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. Hasil pengujian secara parsial terhadap DER dan CAR 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap harga saham. Hasil pengujian 

secara parsial terhadap ROE menemukan bahwa adanya pengaruh positif 

signifikan terhadap harga saham. Sedangkan hasil pengujian secara parsial 

terhadap LDR menemukan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap 

harga saham. 

Maria Ulfa Roshita, 2012 dengan judul “Pengaruh EVA, ROA, ROE, dan 

EPS terhadap harga saham pada perusahaan Food and Beverages yang listing di 

BEI periode 2008-2010”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel EVA, 

ROA, ROE, dan EPS secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap harga 
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saham. Variabel EVA, ROA, dan ROE tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham perusahaan. Variabel EPS merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap harga saham. 

2.2 Saham 

2.2.1 Pengertian Saham 

Panji Anogara (2006:251) mengemukakan saham sebagai tanda 

penyertaan modal suatu perseroan terbatas. Rusdin (2006:68) mengartikan bahwa 

saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, 

dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva suatu 

perusahaan. 

Menurut Kamus Perbankan (2004:92) definisi saham adalah “sertifikat 

atau tanda yang menunjukkan pemilikkan sebagian dari suatu perseroan”. 

Sedangkan menurut Sunariyah (2006:127) mendefinisikan saham sebagai 

penyertaan modal dalam pemilikkan suatu perseroan terbatas (PT) atau yang biasa 

disebut emiten. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian perusahaan tersebut. 

2.2.2 Jenis Saham 

Menurut Panji Anoraga (2006:257) saham dibedakan menjadi dua 

kelompok utama, yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen 

(preferred stock). 

1. Saham biasa (common stock) 

Merupakan saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Hak pemegang 

saham biasa adalah memperoleh deviden selama perseroan memperoleh 

keuntungan, hak suara pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai 

dengan presentase kepemilikan. 
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2. Saham preferen (preferred stock) 

Merupakan saham yang memberikan hak untuk mendapatkan deviden dan 

atau bagian kekayaan perseroan saat likuidasi terlebih dahulu daripada saham 

biasa. Hak lainnya adalah mempunyai preferensi untuk mengajukan usul 

percalonan direksi atau komisaris. Secara umum, saham preferen mempunyai ciri-

ciri gabungan antara hutang dan modal sendiri. 

2.2.3 Harga Saham 

Saham sebagai salah satu jenis aset tidak terlepas dari ukuran nilai atas 

saham tersebut. Nilai yang ada pada saham sebagai upaya untuk menaksir 

seberapa tinggi saham dihargai oleh pasar. Nilai pasar (market value) berbeda 

dengan nilai buku. Nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa 

pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2006), harga saham adalah nilai dan 

penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Harga saham 

dapat dikatakan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan, dimana 

kekuatan pasar ditunjukkan dengan terjadinya transaksi perdagangan saham 

perusahaan di pasar modal. Saham biasanya diperdagangkan di lantai bursa 

dengan harga pasar yang akan berbeda-beda pada tiap-tiap waktunya, hal ini akan 

berkaitan dengan nilai dari suatu saham tersebut. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham 

yang merupakan penilaian sesaat (judgement momental), diantaranya adalah 

kondisi dari perusahaan emiten maupun faktor penawaran dan permintaan saham 

serta kemampuan dalam menganalisa efek. Terjadinya transaksi perdagangan 
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saham tersebut didasarkan pada hasil pengamatan para investor terhadap prestasi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tujuan utama sebagian perusahaan 

adalah bagaimana memaksimalkan nilai pasar atas harga saham perusahaan. 

2.2.4 Teknik Analisis dalam Penilaian Harga Saham 

Terdapat dua model dan teknik analisis dalam penilaian harga saham 

yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. 

1. Analisis fundamental 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang 

akan datang dengan (i) mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 

mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang, dan (ii) menerapkan 

hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham 

(Suad Husnan, 2003:345). 

Anggapan dasar dari analisis fundamental adalah bahwa setiap investor 

adalah makhluk rasional. Keputusan investasi saham dari seorang pemodal yang 

rasional didahului oleh suatu proses analisis terhadap variabel yang secara 

fundamental diperkirakan akan mempengaruhi harga suatu efek. Argumentasi 

dasarnya jelas bahwa nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai 

intrinsik pada suatu saat, tetapi juga dan bahkan lebih penting dari harapan akan 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilainya dikemudian hari. 

Informasi-informasi fundamental diantaranya: 

a. Kemampuan manajemen perusahaan 

b. Prospek perusahaan 

c. Prospek pemasaran 

d. Perkembangan teknologi 



16 
 

e. Kemampuan menghasilkan keuntungan 

f. Kemampuan terhadap perekonomian nasional 

g. Kebijaksanaan pemerintah 

h. Hak-hak yang diterima investor 

2. Analisis teknikal 

Analisis teknikal mencoba memperkirakan harga saham (kondisi pasar) 

dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi pasar) diwaktu yang 

lalu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut adalah (i) bahwa harga saham 

mencerminkan informasi yang relevan, (ii) bahwa informasi tersebut ditunjukan 

oleh perubahan harga diwaktu yang lalu, (iii) karenanya perubahan harga saham 

akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut akan berulang (Suad Husnan, 

2003:345). 

Analisis teknikal menyatakan bahwa investor adalah makhluk yang irasional. 

Bursa pada dasarnya adalah cerminan mass behavior. Seorang individu yang 

bergabung kedalam suatu massa, bukan hanya sekedar kehilangan rasionalitasnya, 

tapi sering juga melebur identitas pribadi kedalam identitas kolektif. Harga saham 

sebagai penawaran yang merupakan maninvestasi dari kondisi psikologis 

pemodal. Model ini pada intinya menggambarkan bahwa harga saham selalu 

berfluktuasi naik dan turun, namun naik dan turunnya harga sahamtersebut ada 

batasannya yaitu batas atas dan batas bawah. 

Data yang digunakan dalam analisis teknikal biasanya berupa grafik atau 

program komputer. Dari grafik atau program komputer dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan pasar, sekuritas atau future komoditas yang akan dipilih dalam 
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berinvestasi, teknik ini mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan posisi 

keuangan perusahaan. 

2.3 Bank 

2.3.1 Pengertian Bank 

Definisi bank menurut UU nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 Tahun 1998 yaitu: “Bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. Pengertian tentang bank menurut Mudrajad dan Suhardjono 

(2002:68), bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 

menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering 

juga disebut dengan lembaga kepercayaan. Berbeda halnya dengan perusahaan 

lain, transaksi usaha bank senantiasa berkaitan dengan uang. 

2.3.2 Jenis-jenis Bank 

a.  Dilihat dari segi fungsinya 

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis 

perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

1) Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa 

yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 



18 
 

perbankan yang ada. Begitu juga dengan wilayah operasinya dapat 

dilakukan di seluruh wilayah. 

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya 

disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan 

bank umum. 

b. Dilihat dari segi kepemilikannya 

1) Bank milik pemerintah 

Akte maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh 

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik 

pemerintah antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. 

2) Bank milik swasta nasional 

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank 

swasta nasional antara lain: Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank 

Danamon. 

3) Bank Milik Asing 

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya dimiliki 

oleh pihak luar negeri. Contoh Bank Asing antara lain: Deutsche Bank, 
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American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok 

Bank , Hongkong Bank. 

4) Bank milik campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh 

warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Bank Sakura 

Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Interpacific Bank. 

c. Dilihat dari segi statusnya 

1) Bank Devisa 

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau 

yang behubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya 

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan 

dan pembayaran Letter of  Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk 

menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

2) Bank Non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. 

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi cara dalam menentukan harga baik harga 

jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu: 

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank 

yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan 
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dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan 

prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu: 

a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti 

giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula dengan harga untuk 

produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku 

bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah based.  

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan 

atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase 

tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.  

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah 

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya 

sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip konvensional. 

Bank berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk 

menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang 

berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (misyarakah) 

c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah) 

e. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank 

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 
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2.4 Investasi 

2.4.1 Pengertian Investasi 

Definisi investasi menurut Jogiyanto (2008:5) adalah penundaan 

konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama 

periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Tandelilin (2007) investasi adalah 

komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat 

ini , dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. 

Investasi dalam arti luas dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu: 

1. Real Assets, yaitu investasi dalam bentuk aktiva nyata, seperti investasi untuk 

kendaraan dan properti. 

2. Financial Assets, yaitu investasi dalam bentuk aktiva finansial, atau produk-

produk keuangan, seperti: obligasi dan deposito. 

Ada dua cara dalam pemilihan aktiva finansial dalam rangka investasi 

pada sebuah perusahaan, yaitu investasi langsung (direct investing) dan investasi 

tidak langsung. Pengertian dari investasi langsung adalah suatu kepemilikan surat-

surat berharga secara langsung dalam suatu perusahaan yang telah go public. 

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan 

investasi yang mempunyai prestasi aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain. 

Perusahaan investor (investor company) berfungsi sebagai perantara (Jogiyanto, 

2008). 

2.4.2 Tujuan Investasi 

Tujuan orang melakukan investasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter, 

yang bisa diukur dengan penjumlahanpendapatan saat ini ditambah nilai saat ini 
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pendapatan masa datang. Dana yang diinvestasikan akan memberikan harapan 

peningkatan kemampuan konsumsi investor di masa datang, yang diperoleh dari 

peningkatan kesejahteraan investor tersebut. Secara khusus tujuan investasi 

adalah: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. 

Akibat pengaruh dari inflasi dapat timbul risiko penurunan nilai kekayaan 

atau hak miliknya pada seseorang, dengan melakukan investasi dalam pemilikan 

perusahaan atau obyek lain resiko tersebut dapat dihindari. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat 

mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan kepada masyarakatyang melakukan investasipada bidang-bidang 

usaha tertentu. (Eduardus Tandelilin, 2010:7). 

2.5 Pasar Modal 

2.5.1 Pengertian Pasar Modal 

Menurut UU Pasar Modal RI No. 8 Tahun 1995, pasar modal 

didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara bursa 

efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system atau sarana 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain yang 

bertujuan memperdagangkan efek diantara mereka secara teratur, wajar, dan 

efisien. 
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Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, yang dikenal dengan istilah 

“efek”. Efek merupakan surat berharga yang terdiri dari saham, obligasi, warran, 

right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan seperti opsi (put atau 

call). Sedangkan tempat dimana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan 

bursa efek. 

2.5.2 Bentuk-bentuk Pasar Modal 

Sunariyah (2006:12) membagi pasar modal berdasarkan tempat kejadian 

transaksi dan berdasarkan proses penyelenggaraan transaksi. Berdasarkan tempat 

kejadian transaksinya Pasar Modal dapat dibedakan menjadi : 

1. Pasar Perdana (Primary Market).  

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada investor selama waktu yang telah ditetapkan oleh 

pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan dipasar 

sekunder. 

2. Pasar sekunder (Secondary Market).  

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder merupakan pasar 

dimana saham dan sekuritas lain diperjualbelikan secara luas, setelah melalui 

masa penjualan di pasar perdana. 

3. Pasar Ketiga (Third Market). Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham 

atau sekuritas lain diluar bursa (over the counter market). Di Indonesia, pasar 

ketiga ini disebut bursa pararel. Di Indonesia bursa paralel sudah ditiadakan 
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dengan alasan efisiensi, karena saham-saham yang diperdagangkan di bursa 

paralel sudah dapat diperdagangkan di BES (Bursa Efek Surabaya). 

4. Pasar Keempat (Fourth Market). 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang 

saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. 

Ditinjau dari proses transaksinya pasar modal dapat dibagi menjadi : 

1. Pasar Spot.  

Adalah bentuk pasar keuangan yang memperdagangkan sekuritas atau jasa 

keuangan untuk diserahterimakan secara spontan. Artinya kalau seseorang 

membeli suatu jasa - jasa finasial, maka pada saat itu juga akan menerima 

jasa yang dibeli tersebut. 

2. Pasar Futures atau Forward.  

Adalah pasar keuangan dimana sekuritas atau jasa keuangan akan 

diselesaikan pada kemudian hari atau beberapa waktu sesuai dengan 

ketentuan. Proses transaksi tersebut, memuat kesepakatan waktu terjadinya 

transaksi dan saat penyerahan harus dilakukan. 

3. Pasar Opsi.  

Merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk menentukan 

pilihan terhadap saham atau obligasi. Pilihan tersebut adalah persetujuan atau 

kontrak hak pemegang saham untuk membeli atau menjual dalam waktu 

tertentu. 
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2.6 Laporan Keuangan 

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sebenarnya merupakan produk akhir dari proses atau 

kegiatan akuntansi dalam satu kesatuan. Proses akuntansi dimulai dari 

pengumpulan bukti-bukti transaksi yg terjadi sampai pada penyusunan laporan 

keuangan. Menurut SAK (2002) laporan keuangan merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkaitan 

dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang nantinya bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi 

pemakai. SAK (2002) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

2.7 Return On Assets (ROA) 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

ROA dapat dicari dengan membandingkan laba bersih dengan total aktiva yang 

dimiliki perusahaan. ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan 

bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya 

(Rudi Tri Santoso, 2000:32) atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat 

pengembalian dari aset perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari 
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total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan 

laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA negatif berarti menunjukkan 

bahwa dari total aktiva yang dipergunakan perusahaan, perusahaan mendapatkan 

kerugian. 

ROA =  
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 x100%  (Eduardus Tandelilin, 2010) 

2.8 Return On Equity (ROE) 

ROE adalah rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur hasil 

pengembalian atas investasi pemilik modal, ROE menunjukkan hubungan antara 

laba bersih dengan modal sendiri. ROE merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan yang tersedia bagi pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa 

maupun saham preferen) atas modal yang diinvestasikan didalam perusahaan. 

ROE memiliki hubungan yang kuat dengan harga saham, karena ROE merupakan 

indikator paling penting bagi para pemegang saham dan para investor sehingga 

rasio ini banyak diminati. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba 

bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya kenaikan tersebut akan 

menyebabkan kenaikan harga saham perusahaan. 

ROE = 
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x100%  (Eduardus Tendelilin, 2010) 

2.9 Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) 

yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan 

operasionalnya. Rasio NPM ini mengacu pada pendapatan operasionalnya 

(Lukman Dendawijaya, 2005:121). Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan 

akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 
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menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa 

besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar 

rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba yang tinggi. 

NPM= 
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 (Lukman Dendawijaya, 2005) 

2.10 Earning Per Share (EPS) 

EPS menggambarkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap 

dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan atau dengan kata lain 

merupakan jumlah uang yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham. Bagi 

para investor, informasi EPS merupakan informasi yang paling berguna, karena 

dapat menggambarkan prospek pendapatan atau keuntungan perusahaan di masa 

depan. Suad Husnan (2005) menyatakan bahwa umumnya terdapat korelasi yang 

kuat antara EPS dengan pertumbuhan harga saham, EPS menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba per lembar saham sehingga 

investor dapat memperoleh gambaran mengenai berapa tingkat pengembalian 

yang dapat diterima. Semakin tinggi EPS suatu perusahaan berarti semakin besar 

earning yang akan diterima investor dari investasinya tersebut, sehingga bagi 

perusahaan peningkatan EPS tersebut dapat memberi dampak positif terhadap 

harga sahamnya di pasar. 

EPS= 
𝑙𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ  𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎  𝑑𝑎𝑛  𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
  

(Tryfino, 2009) 
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2.11 Kerangka Pikir 

Pertumbuhan Perusahaan Perbankan Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI 

2009-2011 

 

Laporan Keuangan 

 

 

 

 

  Variabel Bebas    Variabel Terikat  

  (independen)        (dependent) 

        X1= ROA     Y= Harga Saham 

  X2=  ROE 

  X3= NPM 

  X4= EPS       

 

 

                       Regresi Linier Berganda 

 Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

Pengujian Simultan dan Parsial 

Uji F dan Uji t 

 

Hasil Penelitian 

 

Kesimpulan  
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2.12 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang 

kebenarannya masih harus diuji. Dari rumusan masalah dan kerangka pikir yang 

telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan 

hipotesis. 

2.12.1 Hipotesis 1 

Banyaknya variabel-variabel yang mempengaruhi harga saham menjadi 

hal yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan komposisi harga 

saham di pasar modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyadi Suwito 

(2011) menunjukkan bahwa variabel EVA, EPS, PER, ROE, dan DER 

berpengaruh secara simultan  terhadap harga saham. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Maria Ulfa Roshita (2012) menyimpulkan bahwa variabel EVA, 

ROA, ROE, dan EPS secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham. Berdasarkan uraian tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

H1ᴏ : diduga variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap harga saham perbankan. 

H1a : diduga variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS berpengaruh 

secara simultan terhadap harga saham perbankan. 

2.12.2 Hipotesis 2 

ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk 

beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan, sedangkan 
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apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 

dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Maria Ulfa Roshita (2012) menyimpulkan bahwa variabel ROA 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan. 

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan 

antara laba bersih dengan modal sendiri. Rasio ini juga digunakan untuk 

mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi 

seluruh pemegang saham. Semakin tinggi ROE maka kinerja perusahaan semakin 

efektif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irwan Prasetiya (2011) 

menyimpulkan bahwa hasil pengujian secara parsial terhadap ROE menemukan 

bahwa adanya pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. 

NPM merupakan rasio yang menggambarkan tingkat laba yang 

dihasilkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. 

Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin baik yang pada 

akhirnya menyebabkan harga saham meningkat, sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Pada umumnya para investor akan sangat tertarik akan EPS karena EPS 

menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham. 

Semakin tinggi EPS suatu perusahaan berarti semakin besar bagian laba yang 

akan diterima investor dari investasinya tersebut. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mulyadi Suwito (2011), dan Irwan Prasetiya (2011) 

menyimpulkan bahwa hasil pengujian secara parsial terhadap EPS menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan 

uraian tersebut maka diperoleh hipotesis sebagai berikut: 
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H2ᴏ : diduga variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham perbankan. 

H2a : diduga variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS berpengaruh 

secara parsial terhadap harga saham perbankan. 

2.12.3 Hipotesis 3 

Earning Per Share (EPS) menunjukkan tingkat keuntungan yang 

diperoleh untuk setiap lembar saham. Semakin besar EPS menyebabkan semakin 

besar bagian laba yang diterima pemegang saham, hal tersebut menunjukkan 

semakin baik kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang semakin baik akan 

juga  mempengaruhi harga sahamnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Maria Ulfa Roshita (2012) menyatakan bahwa EPS merupakan variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap harga saham, mengacu pada penelitian terdahulu 

maka hipotesis yang diajukan: 

H3ᴏ : diduga variabel EPS tidak berpengaruh secara dominan 

terhadap harga saham perbankan. 

H3a : diduga variabel EPS berpengaruh secara dominan terhadap 

harga saham perbankan. 
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2.13 Kerangka Hipotesis 
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   : berpengaruh secara simultan 

   : berpengaruh secara parsial 

   : berpengaruh dominan 


