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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Haryanto dan Sugiharto (2003) tentang Pengaruh Rasio Profitabilitas 

Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Industri Minuman Di Bursa Efek Jakarta 

menemukan bahwa secara simultan, rasio profitabilitas (ROA, ROE, dan MKB) 

memiliki taraf signifikansi 0,056 yang berarti p>5%, jadi dalam hal ini secara 

simultan baik ROA, ROE, maupun MKB dinyatakan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. Kemudian secara parsial diketahui bahwa ROA memiliki 

taraf signifikansi 0,15 kemudian ROE 0,02 dan MKB 0,27. Jadi, dapat diketahui 

secara parsial hanya ROE yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Sasongko dan Wulandari (2006) tentang Pengaruh EVA dan Rasio 

Profitabilitas Terhadap Harga Saham menemukan bahwa secara parsial Hasil uji t 

parsial menunjukkan bahwa return on asset, return on equity, return on sale, 

basic earning power, dan economic value added tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05). Selanjutnya, dalam penelitian tersebut diketahui hanya 

EPS yang memiliki taraf signifikansi <5%, jadi dalam hal ini hanya EPS yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

Nurmalasari (2009) yang melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh 

Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Emiten LQ45 yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008, menemukan bahwa baik secara simultan 
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maupun parsial, ROA, ROE dan EPS memiliki pengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa hasil uji regresi bersama-sama (Uji F) diketahui bahwa 

ROA, ROE, NPM, dan EPS memiliki pengaruh yang signifikan yaitu dengan nilai 

F hitung > F tabel (14,127>2,507), sehingga dapat disimpulkan bahwa harga 

saham dapat dipengaruhi oleh rasio profitabilitas. Kemudian secara parsial, dari 

keempat variabel independen Return On Assets (ROA), Return On Equity(ROE), 

Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) yang memiliki 

pengaruhterhadap variabel dependen (harga saham) adalah ROA dengan hasil 

pengujian t hitung > ttabel (4,278 > 1,996) dan EPS t hitung > t tabel (2,983 > 

1,996) sehingga Ho ditolak, ini berarti ada pengaruh yang signifikan terhadap 

perubahan harga saham. 

Windarini (2012) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Beberapa 

Faktor Fundamental Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 

Consumer Goods Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia, menemukan bahwa 

hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap tiga 

variabel bebas yang dipilih melalui program SPSS dan yang memiliki nilai 

koefisien regresi positif yaitu Total Asset Turnover (X3) dan Earning Per Share 

(X6), sedangkan Current Ratio (X1) nilai koefisien regresinya bertanda negatif. 

Hasil perhitungan berdasarkan uji signifikan secara simultan (F-test) yang telah 

dilakukan diperoleh hasil bahwa F hitung sebesar 36,992 > F table sebesar 3,16 

maka Ho ditolak dan Hi diterima ini berarti bahwa dari perhitungan SPSS 
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diketahui bahwa Current Ratio, Total AssetTurnover, Earning Per Share yang 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2.2. Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang 

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

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan suratberharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2001). 

Saham merupakan salah satu sekuritas yang diperdagangkan di pasar 

modal. Menurut UU No.5 Tahun 1995 tentangpasar modal, saham adalah bukti 

penyertaan modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas 

suatu perusahaan.Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan pada 

suatu perseroan terbatas. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia adalah 

saham atas nama, artinya nama pemilik saham akan tercantum dalam daftar 

pemegang saham perseroan yang  bersangkutan. 

Menurut Weston dan Copeland (1998;201) Saham adalah tanda 

penyertaan modal padaperseroan terbatas seperti yang telah diketahui bahwa 

tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham 

tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan spekulator. 

Investor di sini adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki 

perusahaan dengan harapan mendapatkan deviden dan capital gain dalam jangka 

panjang, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk 
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segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan seperti 

yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan yaitu 

dividen dan capital gain. 

Ang (1997;62-63) harga saham dapat diukur dengan melihat harga 

pasarnya, harga pasar merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena 

harga pasar merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung. 

Jika pasar bursa efek sudah tutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya 

(closing price). Data harga saham yang digunakan yaitu harga penutupan atau 

Closing Price dan diukur dengan satuan mata uang rupiah per lembar saham. 

Selembar saham mempunyai nilai atau harga dan dapat dibedakan menjadi 3 

(tiga), yaitu : 

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. 
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3. Harga Pasar 

Harga perdana merupakan 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 di sini tidak lagi melibatkanemiten dari penjamin emisi harga ini 

yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan hargainilah yang benar–

benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi 

dipasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan 

perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar 

atau media lain adalah harga pasar. 

 

2.3. Rasio Profitabilitas 

2.3.1. Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas adalah merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan yang memiliki tingkat 

stabilitas keuntungan yang baik akan  lebih berani untuk mengambil modal asing 

dalam pembiayaan perusahaan, karena  memiliki kemampuan untuk membayar 

utang berikut bunganya. Bagi perusahaan yang profitabiltasnya stabil akan terus 

berusaha untuk meningkatkan keuntungannya tanpa mengurangi bagian laba yang 

dibagi kepada pemegang saham. Oleh sebab itu perusahaan akan senantiasa 

mencari dana guna meningkatkan keuntungan tersebut yang berasal dari modal 

asing. Sebab jika dengan menggunakan modal sendiri misal dengan mengeluarkan 

saham baru maka bagian laba yang akan diterima oleh pemegang saham akan 

menjadi berkurang. Jadi bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 
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akan lebih mampu untuk menanggung resiko keuangan yang disebabkan 

penggunaan modal pinjaman dibanding perusahaan yang memiliki profitabilitas 

rendah. 

Sartono (2001;119) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri. Para pemegang saham (investor) cenderung kurang 

menyukai penurunan laba per saham (EPS). Gill dan Chatton (2008;66) 

menjelaskan bahwa para investor akan beranggapan bahwa penurunan EPS 

menunjukkan penurunan terhadap laba perusahaan. Tentu saja hal ini 

akanmemengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan, dan 

berdasarkan teori tersebut, maka dalam penelitian ini EPS yang digunakan sebagai 

proksi dari rasio profitabilitas. 

 

2.4. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas (Total Asset Turnover), rasio ini digunakan untuk mengukur 

sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber 

dayanya berupa asset. Prihadi (2010;127) Total Asset Turnover merupakan ukuran 

keseluruhan perputaran seluruh aset. Rasio ini cukup sering digunakan karena 

cakupannya yang menyeluruh.Tanpa memandang jenis usaha, rasio ini dapat 

menggambarkan sampai seberapa baik dukungan seluruh aset untuk memperoleh 

penjualan. Begitu juga dengan total asset turnover yang tinggi akan 

mencerminkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva didalam 

menghasilkan penjualan. Penjualan yang tinggi memberikan kesempatan pada 

perusahaan dalam penggunaan aktiva yang lebih efisien. (Kusmayadi, 2009) 
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Kane dan Marcus (2004;459) mengemukakan bahwa assets turn over 

adalah sebuah rasio keuangan yang mengukur efektifitas penggunaan asset atau 

kekayaan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau penjualan kepada 

perusahaan. Total Assets Turnoveryaitu rasio yang mengukur sampai seberapa 

besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya yang berupa 

asset. Semakin tinggi rasio ini semakin efisien penggunaan asset dan semakin 

cepat pengembalian dana dalam bentuk kas. Perputaran total aktiva (Total Assets 

Turnover) merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi 

(Operating Asset) terhadap jumlah penjualan yang diperoleh selama periode 

tertentu. Prihadi (2010;127) menjelaskan bahwa Total Asset Turnover merupakan 

ukuran keseluruhan perputaran seluruh aset. Dari teori tersebut dapat dipahami 

bahwa perputaran total aktiva (Total assets Turnover) merupakan ukuran tentang 

sampai seberapa jauh aktiva ini telah dipergunakan didalam kegiatan perusahaan 

atau menunjukkan berapa kali Operating Assets berputar dalam suatu periode 

tertentu.  

 Sawir (2005;19) perputaran total aktiva (Total assets Turnover) adalah 

kecepatan berputarnya Total Assets dalam suatu periode tertentu. Kemudian 

menurut Hanafi (2003;81) Perputaran Total aktiva (Total assets Turnover) adalah 

rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

penjualan berdasarkan efektifitas penggunaan total aktiva. Lebih lanjut TAT 

didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola seluruh aset investasi untuk menghasilkan penjualan (Sugiono, 

2009;77). 
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Berdasarkan beberapa keterangan diatas, maka dapat disimpulkan yang 

dimaksud dengan perputaran total aktiva (Total assets Turnover) adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan total aktiva 

yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi perputaran total aktiva (Total assets 

Turnover)  berarti semakin efektif penggunaan aktiva tersebut. 

Perusahaan yang memiliki keuntungan rendah biasanya memiliki rasio 

asset turnover tinggi, sementara perusahaan yang keuntungannya tinggi memiliki 

asset turnover rendah. Dalam beberapa industri, misalnya industri ritel, rasio asset 

turnover biasanya tinggi karena dalam industri ini ada persaingan harga yang 

sengit. Dengan kata lain agar bisa memperoleh penjualan yang tinggi sebuah 

perusahaan harus bekerja keras memutar asetnya. Cara untuk mempertinggi assets 

turnover  menurut Riyanto (2001;40) adalah sebagai berikut: 

1. Dengan menambah modal usaha atau aktiva yang digunakan untuk operasi 

sampai tingkat tertentu dan diusahakan tercapainya tambahan volume usaha 

yang sebesar-besarnya. 

2. Dengan mengurangi volume usaha sampai tingkat tertentu diusahakan 

penurunan atau pengurangan aktiva yang digunakan untuk operasi sebesar-

besarnya.  

Namun demikian, diketahui bahwa analisa rasio ini masih memiliki 

kelemahan, antara lain sebagai berikut : 

1. Rasio ini hanya menunjukkan hubungan antara penghasilan (sales revenue) 

dengan aktiva yang dipergunakan dan tidak memberikan gambaran tentang 

laba yang diperoleh. 
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2. Penjualan adalah untuk satu periode, sedang total operating assets  adalah 

merupakan akumulasi kekayaan perusahaan selama beberapa periode, 

mungkin adanya ekspansi yang tidak segera dapat menghasilkan tambahan 

penjualan sehingga rasio pada tahun pertama adanya ekspansi menunjukkan 

rasio yang rendah. 

3. Tingkat penjualan yang diperoleh mungkin sekali dipengaruhi oleh berbagai 

faktor di luar kemampuan perusahaan untuk diatasi (uncotrollable) 

Total assets Turnover yang tinggi menunjukkan manajemen yang efektif, 

tetapi dapat juga Total assets Turnover yang tinggi disebabkan aktiva perusahaan 

yang sudah tua dan sudah habis disusut, jadi turnover yang tinggi ini karena 

keadaan perusahaan. Selain itu aktiva juga dipengaruhi oleh nilai historis. Aktiva 

yang sama dan dibeli pada saat berbeda bisa saja harganya berbeda, selain itu juga 

dipengruhi oleh inflasi. Kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda 

memberikan rasio perputaran yang berbeda.  

Untuk menghindari kelemahan-kelemahan Total assets Turnover, maka 

Total assets Turnover ini dihubungkan dengan tingkat profit  yang diperoleh atau  

profit margin yang diperoleh dengan cara membagi profit yang diperoleh dengan 

total penjualan netto. Sehingga Total assets Turnover saja tidak dapat 

memberikan gambaran yang pasti tentang keefektifan kegiatan perusahaan dan 

harus dihubungkan dengan  profit margin untuk memperoleh rate of return atau 

return on investment (Riyanto, 2001;42) 
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2.5. Pengaruh EPS Terhadap Harga Saham 

Rasio Earning Per Share digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen 

dalam mencapai keuntungan bagi para pemilik perusahaan. Angka tersebut adalah 

jumlah yang disediakan bagi para pemegang saham umum setelah dilakukan 

pembayaran seluruh biaya danpajak untuk periode akuntansi terkait. Rasio diatas 

menunjukkan bahwa Rp.1,- dari laba bersih yang dilaporkan menghasilkan 

pendapatan bagi para pemegang saham biasa beredar sebesar Rp.xxx,- per lembar 

saham. Jika rasio yang didapat rendah berarti perusahaan tidak menghasilkan 

kinerja yang baik dengan memperhatikan pendapatan. Pendapatan yang rendah 

karena penjualan yang tidak lancar atau berbiaya tinggi. Jika rasio yang didapat 

tinggi berarti perusahaan dapat dikatakan sudah mapan (Harahap, 2007;119).  

Ball dan Brown (2000: 168) mengindikasikan adanya pengaruh yang 

signifikan antara perubahan earning per share dengan perubahan harga saham, 

hal ini disebabkan karena earning per share (laba perlembar saham) merupakan 

indikator yang secara ringkas menyajikan kinerja perusahaan yang dinyatakan 

dengan laba, jadi jika EPS bernilai tinggi, maka ini mengindikasikan bahwa 

kinerja perusahaan yan baik. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat 

dimunculkan adalah : 

H1 : EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

2.6. Pengaruh ROE Terhadap Harga Saham 

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur besarnya pengembalian 

terhadap investasi para pemegang saham. Angka tersebut menunjukkan seberapa 

baik manajemen memanfaatkan investasi para pemegang saham. Return On 
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Equity  sering juga dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara 

jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan  jumlah 

modal sendiri yang menghasilkan laba dilain pihak (Riyanto, 2001;44). Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan 

suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan, tingkat ROE memiliki hubungan yang positif dengan 

harga, sehingga semakin besar ROE semakin besar pula harga saham. Besarnya 

ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan 

tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal itu 

menyebabkan harga pasar saham cenderung naik (Harahap, 2007: 115). Oleh 

karena itu, hipotesis yang dapat dimunculkan adalah : 

H2 : ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

2.7. Pengaruh TAT Terhadap Harga Saham 

Total asset turnover merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan 

dengan jumlah yang diperoleh selama periode tertentu. Rasio ini merupakan 

ukuran seberapa jauh aktiva yang telah dipergunakan dalam kegiatan atau 

menunjukkan berapa kali aktiva berputar dalam periode tertentu (Sawir, 2005). 

Aminatuzzahra (2010) Apabila dalam menganalisis rasio ini selama 

beberapa periode menunjukkan suatu trend yang cenderung meningkat, 

memberikan gambaran bahwa semakin efisien penggunaan aktiva sehingga 

meningkat. Sedangkan TAT dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan dan total 

aktiva, baik lancar maupun aktiva tetap. Karena itu, (Leunupun 2003) TAT dapat 

diperbesar dengan menambah aktiva pada satu sisi dan pada sisi lain diusahakan 
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agar penjualan dapat meningkat relatif lebih besar dari peningkatan aktiva atau 

dengan mengurangi penjualan disertai dengan pengurangan relatif terhadap aktiva. 

TAT juga berhubungan dengan volume penjualan perusahaan, yang pada akhirnya 

akan membentuk besaran laba yang menjadi acuan bagi investor untuk 

berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (harga saham). 

Djarwanto (2010;203) hubungan rasio profitabilitas dengan aktiva usaha, 

yang juga disebut perputaran aktiva usaha adalah bertujuan untuk mengukur 

pendayagunaan aktiva usaha yakni apakah misalnya terjadi kecenderungan 

kelebihan investasi dalam aktiva dalam kaitannya dengan volume penjualan yang 

dicapai. Hal ini berarti jika TAT perusahaan bernilai tinggi, maka harga saham 

perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat 

dimunculkan adalah : 

H3 : TAT berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
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2.8. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan uraian teori serta hipotesis penelitian di atas, maka dapat diketahui 

bahwa penelitian ini secara umum tergambar dalam kerangka berikut : 

Rasio Profitabilitas 

 

 

 

Rasio Aktivitas 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas. Dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian ini yang menjadi terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat  

yang kemudian dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Selain itu, dapat 

diketahui juga bahwarasio profitabilitas diproksikan dengan EPS dan ROE, 

sementara rasio aktivitas diproksikan dengan TAT. 
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