BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Model-Model Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Sayumwe & Amroune (2017) bertujuan
untuk meneliti pengaruh board size, proportion of remuneration of directors, book
value per share, earning per share, independence of the board, frequency of
meeting terhadap harga saham toronto stock exchange. Penelitian ini menggunakan
metode multiple linear regressions untuk penelitian berjangka waktu 5 tahun
dimulai dari tahun 2009 – 2013.
Gambar 2.1
Model pengaruh board size, proportion of remuneration of directors, book value
per share, earning per share, independence of the board, frequency of meeting
terhadap harga saham
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Sumber : Sayumwe & Amroune (2017)
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Penelitian yang dilakukan oleh Warrad (2017) bertujuan untuk meneliti
pengaruh earning per share, deviden per share, book value per share, price earning
ratio, deviden yield, book value, stock turnover terhadap harga saham jordanian
banks. Penelitian ini menggunakan metode multi-regression methods untuk
penelitian berjangka waktu 7 tahun dimulai dari tahun 2008 – 2014.
Gambar 2.2
Model pengaruh earning per share, deviden per share, book value per share,
price earning ratio, deviden yield, book value, stock turnover terhadap harga
saham
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Sumber : Warrad (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2016) bertujuan untuk meneliti
pengaruh current ratio, return on assets, return on equity, net profit ratio, current
debt to equity, fixed assets turnover, market to book value, book value per share,
total assets turnover, current assets turnover, earning per share, price earning ratio
terhadap harga saham kuwaiti financial market. Penelitian ini menggunakan metode
multiple regression model untuk penelitian berjangka waktu 10 tahun dimulai dari
tahun 2005 – 2014.
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Gambar 2.3
Model pengaruh current ratio, return on assets, return on equity, net profit ratio,
current debt to equity, fixed assets turnover, market to book value, book value per
share, total assets turnover, current assets turnover, earning per share, price
earning ratio terhadap harga saham
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Sumber :Thomas (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2016) bertujuan untuk meneliti pengaruh
price earning ratio, deviden yield, debt to assets, return on equity, book value per
share, deviden per share, earning per share terhadap harga saham Vardhman
Textile Limited. Penelitian ini menggunakan metode panel regresi untuk penelitian
berjangka waktu 16 tahun, mulai dari tahun 2000 – 2015.
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Gambar 2.4
Model pengaruh price earning ratio, deviden yield, debt to assets, return on
equity, book value per share, deviden per share, earning per share terhadap
harga saham
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Sumber : Gupta (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Zubdeh (2016) bertujuan untuk meneliti
pengaruh return on assets, return on equity, earning per share, book value per
share, deviden per share, inflation rate, interest rate, exchange rate, dan oil price
terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Saudi stock exchange.
Penelitian ini mengambil 15 sampel secara acak dari 15 sektor berbeda yang ada
pada Saudi Arabia Stock Exchange. Sampel yang diambil didasarkan pada 2 faktor.
Faktor pertama, perusahaan yang terdaftar di Saudi stock exchange dan faktor
kedua ialah saham tersebut telah di perdagangakan minimal 12 bulan sebelum
dilakukan penelitian oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode Single
regression untuk penelitian berjangka waktu 9 tahun, mulai dari tahun 2006 – 2014.
Gambar 2.5
Model pengaruh return on assets, return on equity, earning per share, book value
per share, deviden per share, inflation rate, interest rate exchange rate dan oil &
price terhadap harga saham
Christyo, Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Rasio Pasar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar
Di Bursa Saham LQ45, 2018
UIB Respository©2018

Return on Assets
Return on Equity

Earning per Share
Book Value per Share
Deviden per Share

Harga Saham

Inflation Rate
Interest Rate
Exchange Rate
Oil and Price
Sumber : Zubdeh (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Kodithuwakku (2016) bertujuan untuk
meneliti pengaruh earning per share, deviden per share, net asset value per share
terhadap harga saham.yang terdaftar di Colombo Stock Exchange (Guarantee) Ltd
(CSE). Penelitian ini mengambil sektor manufakturing sebagai sampel yang
berjumlah 20 perusahaan pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode
panel regresi untuk peneltian berjangka waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2010 –
2014.
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Gambar 2.6
Model pengaruh earning per share, deviden per share, net asset value per share
terhadap harga saham
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Sumber : Kodithuwakku (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Jagongo & Ndede F.W. S (2016) bertujuan
untuk meneliti pegaruh deviden per share, share deviden terhadap harga saham
pada Nairobi Security Exchange (NSE). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak
55 perusahaan. Sampel yang diambil didasarkan pada 2 faktor. Faktor pertama,
perusahaan tersebut telah terdaftar pada Nairobi Security Exchange pada Januari
2009, dan faktor kedua ialah perusahaan tersebut minimal memiliki 3 data poin.
Penelitian ini menggunakan panel data regresi untuk penelitian berjangka waktu 11
tahun, mulai dari tahun 2001 – 2011.
Gambar 2.7
Model pengaruh deviden per share dan share deviden terhadap harga saham
Deviden per Share
Harga Saham
Share Deviden
Sumber : Jagongo & Ndede F.W. S (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Enow & Brijlal, (2016) bertujuan untuk
meneliti pengaruh deviden per share, return on equity, return on assets, current
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ratio, earning per share, price earning ratio terhadap harga saham pada
Johannesburg Stock Exchange. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 14
perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode single regression untuk penelitian
berjangka waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2009 – 2013.

Gambar 2.8
Model pengaruh deviden per share, return on equity, return on assets, current
ratio, earning per share, price earning ratio terhadap harga saham
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Sumber : Enow & Brijlal (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Jalalian, Barzegari, & Mohammadi (2016)
bertujuan untuk meneliti pengaruh book value per share, earning per share dengan
menggunakan firm size dan financial leverage sebagai variabel kontrol terhadap
harga saham pada Tehran Stock Exchange. Penelitian ini mengambil sampel
sebanyak 101 perusahaan. Sampel diambil didasarkan pada 6 faktor. Faktor
pertama, perusahaan tidak berhenti melakukan bisnisnya atau tidak mengubah
tahun fiskal dalam masa penelitian. Faktor kedua, terdaftar dalam Tehran Stock
Exchange selama 5 periode. Faktor ketiga, memiliki informasi yang dibutuhkan
peneliti. faktor keempat ialah tidak termasuk kategori perusahaan investasi atau
perusahaan intermediasi keuangan. Faktor kelima, memiliki tahun fiscal setiap
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tanggal 19 maret. Dan faktor keenam, telah terdaftar di bursa efek sebelum masa
penelitian. Penelitian ini menggunakan panel data regresi untuk penelitian
berjangka waktu 10 tahun, mulai dari tahun 2004 – 2013.
Sumber : Jalalian et al., (2016)
Sumber : Jalalian et al., (2016)
Book Value per Share
Gambar 2.9
Earning per Share
Model pengaruh book value per share, earning per share dengan firm size,
Harga Saham
financial leverage sebagai variabel control terhadap harga saham
Firm Size
Financial Leverage

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, Ahmed, Zaidi, & Raza (2015)
bertujuan untuk meneliti pengaruh earning per share, book value per share, deviden
per share, price earning ratio, deviden yield, firm size terhadap harga saham pada
Karachi Stock Exchange. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 31 perusahaan.
Sampel yang diambil terdiri dari 2 sektor yang berbeda. Sektor pertama adalah
sektor minyak dan gas bumi yang terdiri dari 12 perusahaan. Dan sektor kedua ialah
sektor semen yang terdiri dari 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode
panel data regresi untuk penelitian berjangka waktu 6 tahun, mulai dari tahun 2008
– 2013.
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Sumber : Iqbal et al., (2015)
Gambar 2.10
Model pengaruh earning per share, book value per share, deviden per shrare,
price earning ratio, deviden yied, firm size terhadap harga saham
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Penelitian yang dilakukan oleh Idawati & Wahyudi (2015) bertujuan untuk
meneliti pengaruh earning per share, return on assets terhadap harga saham pada
Indonesia Stock Exchange. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 11
perusahaan pada sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode panel
data regresi untuk penelitian berjangka waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2009 – 2013.
Sumber : (Idawati & Wahyudi, 2015)
Gambar 2.11
Model pengaruh earning per share, return on assets terhadap harga saham
Earning per Share
Harga Saham
Return on Assets
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Penelitian yang dilakukan oleh Geetha & Swaaminathan (2015) bertujuan
untuk meneliti pengaruh Earning per share, deviden per share, book value per
share terhadap harga saham pada Nairobi security Exchange (NSE) & Bahrain
Stock Exchange (BSE). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 4 perusahaan
automobile & IT yang terdaftar di NSE & BSE selama 5 periode dari 2010 – 2014.
Gambar 2.12
Model pengaruh Earning per share, deviden per share, book value per share
terhadap harga saham
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Sumber : Geetha & Swaaminathan (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Issah & Ngmenipuo (2015) bertujuan untuk
meneliti pengaruh return on assets, return on equity, dan return on investment
terhadap harga saham pada Ghana Stock Echange (GSE). Penelitian ini mengambil
semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Ghana Stock Exchange sebagi
sampel. Penelitian ini menggunakan panel data regresi untuk penelitian berjangka
waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2009 – 2013.
Gambar 2.13
Model pengaruh return on assets, return on equty, return on investment
terhadap harga saham
Return on Assets
Return on Equity

Harga Saham

Return on Investment
Sumber : Issah & Ngmenipuo (2015)
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Penelitian yang dilakukan oleh Sharif, Purohit, & Pillai (2015) bertujuan
untuk meneliti pengaruh return on equity, book value per share, earning per share,
deviden per share, deviden yield, price earning ratio, debt to total assets dengan
firm size sebagai variabel control terhadap harga saham pada Bahrain Stock
Exchange. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 41 perusahaan dari 48
perusahaan yang terdaftar di Bahrain Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan
metode panel data regresi untuk penelitian berjangka waktu 5 tahun, mulai dari
tahun 2006 – 2010.
Gambar 2.14
Model pengaruh return on equity, book value per share, earning per share,
deviden per share, deviden yield, price earning ratio, debt to total assets dengan
firm size sebagai variabel control terhadap harga saham
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Sumber : Sharif et al., (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Arshad, Arshaad, Yousaf, & Jamil (2015)
bertujuan untuk meneliti pengaruh gross domestic product, interest rate, deviden
per share, book to market ratio, price earning ratio, leverage, earning per share
terhadap harga saham pada Karachi Stock Exchange (KSE). Penelitian ini
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mengambil sampel pada sektor perbankan sebanyak 22 perusahaan dari 24
perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange (KSE). 2 perusahaan yang
dikeluarkan dari sampel dikarenakan perusahaan tersebut terdaftar di Karachi Stock
Exchange (KSE) setelah tahun 2007 dan tidak memiliki data. Penelitian ini
mengunakan panel data regresi untuk penelitian berjangka waktu 7 tahun, mulai
dari tahun 2007 – 2013.
Sumber : Arshad et al., (2015)
Gambar 2.15
Model pengaruh gross domestic product, interest rate, deviden per share, book
value per share, price earning ratio, leverage, earning per share terhadap harga
saham
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Penelitian yang dilakukan oleh Omokhudu & Ibadin (2015) bertujuan untuk
meneliti pengaruh book value per share, turnover per share, cost of sales, tax
expense, finance cost, depreciation terhadap harga saham Nigerian Stock Exchange
Market. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 940 perusahaan dengan jangka
waktu 20 tahun dimulai dari tahun 1994 – 2013.
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Gambar 2.16
Model pengaruh book value per share, turnover per share, cost of sales, tax
expense, finance cost, depreciation terhadap harga saham
Book Value Per Share
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Sumber : Omokhudu & Ibadin (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Jatoi, Shabir, Hamad, Iqbal, & Muhammad
(2014) bertujuan untuk meneliti pengaruh earning per share terhadap harga saham
pada Stock Exchange Commission of Pakistan (SECP). Penelitian ini mengambil
sampel sebanyak 13 perusahaan pada sektor industry semen. Penelitian ini
menggunakan single regression model untuk penelitian berjangka waktu 5 tahun,
mulai dari tahun 2009 – 2013.
Gambar 2.17
Model Pengaruh earning per share terhadap harga saham
Earning per Share

Harga Saham

Sumber : Jatoi et al., (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Hunjra, Ijaz, Chani, Hassan, & Mustafa
(2014) bertujuan untuk meneliti pengaruh deviden yield, deviden payout ratio,
earning per share, return on equity, profit after tax terhadap harga saham pada
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Karachi Stock Exchange. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 63 perusahaan.
Penelitian ini menggunakan metode panel data regresi untuk penelitian berjangka
waktu 6 tahun, mulai dari tahun 2006 – 2011.
Gambar 2.18
Model pengaruh deviden yield, deviden payout ratio, earning per share, return on
equity, profit after tax terhadap harga saham
Deviden Yield
Deviden Payout ratio
Earning per Share

Harga Saham

Return on Equity
Profit After Tax
Sumber : Hunjra et al., (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Anita & Yadav (2014) bertujuan untuk
meneliti pengaruh book value per share, earning per share, market capitalization,
price to book value, deviden yield terhadap harga saham pada Tata Motors LTD.
Penelitian ini menggunakan metode data panel data regresi untuk penelitian
berjangka waktu 14 tahun, mulai dari Januari 2000 – Maret 2014.
Gambar 2.19
Model pengaruh book value per share, earning per share, market capitalization,
book value per share, deviden yield terhadap harga saham
Book Value per Share
Earning per Share
Market Capitalization

Harga Saham
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Sumber : Anita & Yadav (2014)
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Penelitian yang dilakukan oleh Masum (2014) bertujuan untuk meneliti
pengaruh deviden yield, retention ratio, profit after tax, earning per share, return
on equity terhadap harga saham pada Dhaka Stock Exchange. Penelitian ini
mengambil sampel sebanyak 30 perusahaan pada sektor perbankan. Sampel yang
diambil didasarkan pada 2 faktor. Faktor pertama, perusahan perbankan telah
terdaftar sebelum tahun 2006. Faktor kedua, perusahaan tersebut memiliki data
yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode panel data regresi untuk penelitian
berjangka waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2007 – 2011.
Gambar 2.20
Model pengaruh deviden yield, retention ratio, profit after tax, earning per share,
return on equity terhadap harga saham

Deviden Yield
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Sumber : (Masum, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Menike & Prabath (2014) bertujuan untuk
meneliti pengaruh earning per share, deviden per share, book value per share
terhadap harga saham pada Colombo Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan
sampel sebanyak 100 perusahaan. Sampel pada peneitian ini diambil secara acak
pada perusahaan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange. Penelitian ini
menggunakan metode Ohlson model untuk penelitian berjangka waktu 5 tahun,
mulai dari tahun 2008 – 2012.
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Gambar 2.21
Model pengaruh earning per share, deviden per share, book value per share
terhadap harga saham
Earning per Share
Deviden per Share

Harga Saham

Book Value per Share
Sumber : Menike & Prabath (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Vijitha & Nimalathasan (2014) bertujuan
untuk meneliti pengaruh net assets value per share, earning per share, price
earning ratio, return on equity terhadap harga saham pada Colombo Stock
Exchange. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan pada sektor manufakur.
Penelitian ini menggunakan quantitative approaches untuk penelitian berjangka
waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2008 – 2012.
Gambar 2.22
Model pengaruh net assets value per share, earning per share, price earning
ratio, return on equity terhadap harga saham
Net Assets Value

Earning per Share
Harga Saham
Price Earning Ratio
Return on Equity
Sumber : Vijitha & Nimalathasan (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Kohansal, Dadrasmoghaddam, Karmozdi, &
Mohseni (2013) bertujuan untuk meneliti pengaruh assets turn over, return on
equity, current ratio, leverage terhadap harga saham pada Stock Exchange of Iran.
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Penelitian ini mengambil sampel pada sektor industri makanan. Penelitian ini
menggunakan VAR models untuk penelitian berjangka waktu 19 tahun, mulai dari
tahun 1992 – 2010.
Gambar 2.23
Model pengaruh assets turn over, return on equity, current ratio, leverage
terhadap harga saham
Assets Turn over
Return On Equity
Harga Saham
Current Ratio
Leverage
Sumber : Kohansal et al., (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Asadi (2013) bertujuan untuk meneliti
pengaruh earning per share, deviden per share terhadap harga saham pada Tehran
Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan sampel yang dipilih dari 165
perusahaan yang terdaftar pada Tehran Stock Exchange. Pengambilan sampel ini
didasarkan pada perhitungan yang telah ditentukan oleh peneliti untuk menentukan
sampel. Penelitian ini menggunakan metode Single regression untuk penelitian
berjangka waktu 5 tahun, mulai dari tahun 2007 – 2011.
Gambar 2.24
Model pengaruh earning per share, deviden per share terhadap harga saham
Earning per Share
Harga Saham
Return on Assets
Sumber : Asadi (2013)
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Penelitian yang dilakukan oleh Wang, Fu, & Luo (2013) bertujuan untuk
meneliti pengaruh earning per share, account receivable turnover ratio, rate of
return, operation ratio, liquidity ratio, quick ratio, inventory turnover ratio, price
earning ratio terhadap harga saham pada Shanghai Stock Exchange. Penelitian ini
mengambil sampel sebanyak 60 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode
Single regression untuk penelitian berjangka waktu 1 tahun, pada tahun 2011.
Gambar 2.25
Model pengaruh earning per share, account receivable turnover ratio, rate of
return, operation ratio, liquidity ratio, quick ratio, inventory turnover ratio, price
earning ratio terhadap harga saham
Earning per Share
A/R turn over
Rate of Return
Operation ratio

Harga Saham

Liqudity ratio
Quick ratio
Inventory Turnover
Price Earning ratio
Sumber : Wang et al., (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Haque & Faruquee (2013) bertujuan untuk
meneliti pengaruh earning per share, deviden per share, fixed assets to total assets,
return on equity, return on assets terhadap harga saham pada Dhaka Stock
Exchange (DSE). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 14 perusahaan pada
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sektor farmasi. Penelitian ini menggunakan metode single regression untuk
penelitian berjangka waktu 7 tahun, mulai dari tahun 2005 – 2011.
Gambar 2.26
Model pengaruh earning per share, deviden per share, fixed assets to total assets,
return on equity, return on assets terhadap harga saham
Earning per Share
Deviden per Share
FA to TA

Harga Saham

Return on Equity
Return on Assets
Sumber : Haque & Faruquee (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Umar & Musa (2013) bertujuan untuk
meneliti pengaruh earning per share terhadap harga saham pada Nigerian Stock
Exchange. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 140 perusahaan. Penelitian
ini menggunakan metode single regression untuk penelitian berjangka waktu 5
tahun, mulai dari tahun 2005 – 2009.
Gambar 2.27
Model pengaruh earning per share terhadap harga saham
Earning per Share

Harga Saham

Sumber : Umar & Musa (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Sarwar (2013) bertujuan untuk meneliti
pengaruh deviden per share, earning per share, lagged market price ratio, lagged
price earning ratio, price earning ratio, retained earning ratio terhadap harga
saham pada Karachi Stock Exchange. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak
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33 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode multiple regression untuk
penelitian berjangka waktu 6 tahun, mulai dari tahun 2006 – 2011.
Gambar 2.28
Model pengaruh deviden per share, earning per share, lagged market price ratio,
lagged price earning ratio, price earning ratio, retained earning ratio terhadap
harga saham
Deviden per Share
Earning per Share
Lagged Market Price
Lagged Price Earning

Harga Saham

Price Earning ratio
Retainned Earning ratio
Sumber : Sarwar (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Modugu, Okafor, & Nosa (2012) bertujuan
untuk meneliti pengaruh deviden per share, earning per share terhadap harga
saham pada Nigerian Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 10 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode multiple regression
untuk penelitian berjangka waktu 10 tahun, mulai dari tahun 2001 – 2010.
Gambar 2.29
Model pengaruh deviden per share, earning per share terhadap harga saham
Deviden per Share
Harga Saham
Earning per Share
Sumber : Modugu et al., (2012)
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Penelitian yang dilakukan oleh Menaje (2012) bertujuan untuk meneliti
pengaruh earning per share, return on assets terhadap harga saham pada Philippine
Stock Exchange (PSE). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 perusahaan.
Penelitian ini menggunakan single regression untuk penelitian berjangka waktu 1
tahun, yaitu pada tahun 2009.
Gambar 2.30
Model pengaruh earning per share, return on assets terhadap harga saham
Earning per Share
Harga Saham
Return On Assets
Sumber : Menaje (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Kabajeh, Nu’aimat, & Dahmash (2012)
bertujuan untuk meneliti pengaruh return on assets, return on equity, return on
investment terhadap harga saham pada Jordanian Insurance Public Companies
yang terdaftar di Amman Security Exchange. Penelitian ini menggunakan metode
panel data regresi untuk penelitian berjangka waktu 6 tahun, mulai dari tahun 2002
– 2007.
Gambar 2.31
Model pengaruh return on assets, return on equity, return on investment terhadap
harga saham
Return on Assets
Return on Equity

Harga Saham

Return on Investment
Sumber : Kabajeh et al., (2012)
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Penelitian yang dilakukan oleh Srinivasan (2012) bertujuan untuk meneliti
pengaruh deviden per share, earning per share, price earning ratio, firm size, book
value per share, time trend terhadap harga saham pada National Stock Exchange di
India. Penelitian ini menggunakan metode panel data regresi untuk penelitian
berjangka waktu 6 tahun, mulai dari tahun 2006 – 2011.
Gambar 2.32
Model pengaruh deviden per share, earning per share, price earning ratio, firm
size, book value per share, time trend terhadap harga saham
Deviden per Share

Earning per Share

Price Earning ratio

Firm Size

Harga Saham

Book Value per Share

Time Trend
Sumber : Srinivasan (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Dadrasmoghadam & MohammadReza
Akbari (2015) bertujuan untuk meneliti pengaruh Debt ratio, return on assets,
return on equity, activity ratio, current ratio terhadap harga saham pada Tehran
Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan metode panel data regresi untuk
penelitian berjangka waktu 11 tahun, mulai tahun 1999 -2009.
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Gambar 2.33
pengaruh Debt ratio, return on assets, return on equity, activity ratio, current
ratio
Debt ratio
Return on Assets
Return on Equity

Harga Saham

Activity ratio
Current ratio
Sumber : Dadrasmoghadam & Mohammad Reza Akbari (2015)

2.2.

Variabel Dependen
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham. Harga

saham merupakan sebuah indikator penting bagi perusahaan dalam melakukan
penilaian. Harga saham ditentukan oleh pasar berdasarkan jumlah permintaan dan
penawaran yang dilakukan oleh investor. Harga saham juga merupakan bukti
kepemilikan perusahaan dalam bentuk kertas sehingga dapat diperjualbelikan
dalam pasar.
Semakin baik perusahaan dalam melakukan pekerjaannya, akan membuat
harga saham menjadi semakin tinggi karena investor akan menjadi percaya
terhadap perusahaan. Sehingga harga saham dapat dijadikan sebuah nilai bagi
perusahaan. Nilai dari saham berbeda dengan harga pada saham. Nilai dari saham
menginformasikan kepada perusahaan mengenai hasil kinerjanya sedangkan harga
saham terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran dari investor di pasar
modal.

Christyo, Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas Dan Rasio Pasar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar
Di Bursa Saham LQ45, 2018
UIB Respository©2018

2.3.

Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Antara Return On Assets Dengan Harga Saham
Return on assets merupakan persentase hasil pendapatan yang diperoleh
perusahaan berdasarkan jumlah assets yang dimiliki perusahaan. Return on assets
dapat dihitung dengan membagikan net income dan total assets pada perusahaan
tersebut.
Rasio return on assets dapat menentukan berapa persentase jumlah
pengembalian terhadap asset yang dimiliki perusahaan yang dilihat dari jumlah
penghasilan bersih yang diterima perusahaan. Semakin tinggi rasio nya, maka
semakin tinggi jumlah pendapatan yang diterima oleh perusahaan nya berdasarkan
nilai assetnya.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Zubdeh (2016) dan Enow & Brijlal
(2016) menemukan bahwa return on assets mempengaruhi harga saham secara
positif. Kenaikan return on assets menandakan sebuah perusahaan mampu
mengelola keuangan nya sehingga menambah assets dari sebuah perusahaan.
Kenaikan performa perusahaan ini menjadi indikator utama bagi investor untuk
melakukan investasi, sehingga mempengaruhi harga saham secara positif.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Issah & Ngmenipuo (2015) dan
Kabajeh et al., (2012) menemukan bahwa harga saham dipengaruhi oleh return on
assets secara signifikan dan positif. Hal ini menandakan bahwa investor peduli
terhadap asset perusahaan. Kenaikan pada variabel return on assets akan
memyebabkan harga saham bergerak naik karena investor akan cenderung memilih
saham perusahaan tersebut.
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Menaje (2012) dan Thomas (2016)
menemukan bahwa return on assets memiliki pengaruh yang signifikan tetapi
negatif. Hal ini menunjukan bahwa investor masih tetap peduli terhadap rasio
return on assets tetapi investor akan lebih memilih perusahaan yang melakukan
investasi lebih banyak pada asset perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut
semakin besar.
Dalam penelitian yang dilakukan Gupta (2016) dan Idawati & Wahyudi
(2015) menyatakan bahwa return on assets tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham. Hal ini dikarenakan investor tidak mengambil
rasio return on assets sebagai indikator untuk menanamkan modalnya pada
perusahaan tersebut. Sehingga kenaikan pada rasio ini tidak menyebabkan
perubahan yang signifikan pada harga saham. Hasil serupa juga ditemukan oleh
Dadrasmoghadam & MohammadReza Akbari (2015) dan Haque & Faruquee (2013)
yang menyatakan bahwa return on assets tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap harga saham.

2.3.2. Hubungan Antara Earning Per Share Dengan Harga Saham
Earning per share adalah jumlah penghasilan yang bisa dihasilkan oleh
perusahaan yang diukur berdasarkan jumlah satuan saham yang beredar di pasar
modal. Earning per share dapat digunakan untuk menilai sebuah perusahaan dalam
mengelola keuangan investor dengan baik maupun tidak.
Semakin tinggi earning per share pada sebuah perusahaan, maka akan
semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi untuk tiap
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lembar sahamnya. Earning per share merupakan salah satu indikator penting yang
perlu diperhatikan oleh investor untuk menentukan kinerja perusahaan.
Menurut penelitian Sayumwe & Amroune (2017), Zubdeh (2016), Gupta
(2016) dan Enow & Brijlal (2016), Kodithuwakku (2016) Jalalian et al., (2016)
Iqbal et al., (2015), Arshad et al., (2015), Geetha & Swaaminathan, (2015), Idawati
& Wahyudi (2015), dan Jatoi et al., (2014) menyatakan bahwa earning per Share
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Earning per share
menjadi faktor utama dalam membentuk nilai saham pada pasar modal karena
investor menilai bahwa earning yang dihasilkan perusahaan merupakan indikasi
yang baik terhadap pertumbuhan perusahaan tersebut.
Pada penelitian Hunjra et al., (2014), Masum (2014), Menike & Prabath
(2014), Vijitha & Nimalathasan (2014), Wang et al., (2013), Asadi (2013), Sarwar
(2013), Menaje (2012), dan Srinivasan (2012) menyatakan bahwa earning per
share memiliki pengaruh positif signifikan pada harga saham karena prioritas
investor dalam memilih perusahaan terletak pada bagaimana perusahaan mampu
mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya.
Pada penelitian Warrad (2017), Thomas (2016), Anita & Yadav (2014),
Haque & Faruquee (2013), Umar & Musa (2013), dan Modugu et al., (2012)
menyatakan bahwa earning per share memiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap harga saham. Karena pendapatan laba bukan sebagai acuan utama dalam
pengambilan keputusan, melainkan bagaimana perusahaan mampu memberikan
produk yang baik kepada masyarakat.
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2.3.3. Hubungan Antara Return On Equity Dengan Harga Saham
Return on equity menunjukan pendapatakan yang diterima oleh perusahaan
dengan memanfaatkan modal dari investor. Return on equity dapat dihitung dengan
cara membagi net income dengan shareholder equity.
Penelitian yang di lakukan oleh Zubdeh (2016), Issah & Ngmenipuo (2015),
Thomas (2016) dan Sharif et al., (2015) menyatakan bahwa return on equity
berpengaruh positif dan siSgnifikan terhadap harga saham. Karena return on equity
merupakan indikator investor untuk menilai bagaimana perusahaan mampu
menggunakan ekuitasnya untuk menambah penghasilannya.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Dadrasmoghadam & Mohammad Reza
Akbari (2015), Masum (2014), Vijitha & Nimalathasan (2014), Kohansal et al.,
(2013), dan Kabajeh et al., (2012) menyatakan bawha return on equity memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham karena earning yang
dihasilkan oleh perusahaan dapat memberikan kepastian kepada investor bahwa
perusahana tersebut akan terus berkembang dan melanjutkan usahanya dalam skala
yang besar.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Hunjra et al., (2014) dan Haque &
Faruquee (2013) menemukan bahwa pengaruh return on equity tidak memiliki
pengaruh yang signifkan terhadap harga saham. Karena, earning bukanlah acuan
utama yang dipilih oleh investor untuk mengambil sebuah keputusan.

2.3.4. Hubungan Antara Book Value Per Share Dengan Harga Saham
Book value menentukan tingkat keamanan setiap pemegang saham setelah
hutang perusahaan terbayar semua. Book value dapat dihitung dengan cara
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mengurangi shareholder equity dengan preferred equity kemudian hasil tersebut
dibagi dengan total outstanding share.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sayumwe & Amroune (2017),
Warrad (2017) dan Iqbal et al., (2015) menyatakan bahwa book value memberikan
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham. Karena book value
menjadi faktor utama dalam membetuk harga saham. Hal ini disebabkan karena
semakin tinggi book value, maka semakin tinggi juga pengahasilan yang mampu di
capai oleh perusahaan.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2016), Sharif et al., (2015),
Menike & Prabath (2014) dan Srinivasan (2012) menyatakan bahwa book value
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan karena menjadi faktor utama
yang digunakan investor dalam memilih perusahaan yang ingin diinvestasikan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jalalian et al., (2016) menyatakan
bahwa book value memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap
harga saham karena kinerja perusahaan tersebut semakin membaik, investor akan
mulai menjual saham tersebut untuk mengambil keuntungan sehingga harga saham
akan bergerak turun.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2016) dan Omokhudu & Ibadin
(2015) menyatakan bahwa book value memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap harga saham.
2.3.5. Hubungan Antara Deviden Per Share Dengan Harga Saham
Deviden per share adalah sebuah rasio untuk mengukur jumlah saham yang
dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah satuan dari saham yang
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beredar. Deviden per share dapat dihitung berdasarkan jumlah deviden yang
dibagikan pertahun dibagi dengan jumlah saham yang beredar di pasar modal.
Pada penelitian sang dilakukan oleh Warrad (2017), Zubdeh (2016), Gupta
(2016), Kodithuwakku (2016), Jagongo & Ndede F.W. S, (2016) dan Sharif et al.,
(2015) menyatakan bahwa deviden per share memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap harga sahamss. Investor dapat mengambil keuntungan bukan
hanya dari jual beli saham, tetapi deviden juga merupakan hasil keuntungan
investor yang dibagikan oleh perusahaan. Semakin tingi deviden yang dibayarkan,
maka investor akan semakin banyak untuk membeli saham tersebut.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Menike & Prabath (2014), Asadi
(2013), Sarwar (2013) dan Modugu et al., (2012) menyatakan bahwa deviden per
share memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham.
Pembagian deviden yang tinggi adalah sebuah tanda bahwa perusahaan masih
percaya dan berterima kasih kepada investor atas penanaman modal nya serta
menjaga agar investor tetap menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Srinivasan (2012) menyatakan bahwa
deviden per share memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap harga
saham. Pembagian deviden menurut investor akan mengurangi sejumlah laba yang
ditahan, apabila tidak ada pembagian deviden maka perusahaan dapat mengurangi
pembiayaan pajak dan menambah laba yang dapat digunakan untuk investasi
terhadap perusahaan itu sendiri. Sehingga semakin tinggi deviden akan
menyebabkan harga saham akan semakin turun.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Enow & Brijlal (2016), Arshad et al.,
(2015), Geetha & Swaaminathan (2015) dan Haque & Faruquee (2013) menyatakan
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bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pada deviden per share terhadap harga
saham. Karena pembagian tidak menarik minat investor, dan investor harus
membayar pajak yang besar atas pendapatan deviden tersebut.

2.3.6. Hubungan Antara Price Earning Ratio Dengan Harga Saham
Price earning ratio adalah sebuah rasio untuk mengukur nilai dari sebuah
perusahaan relatif terhadap jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh
perusahaan tersebut. Price earning ratio dihitung dengan cara membagikan harga
saham sebuah perusahaan dengan earning per share perusahaan tersebut. Semakin
besar nilai price earning ratio yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar
investor rela menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut agar perusahaan
tersebut mampu mendapatkan satu rupiah. Sebaliknya semakin kecil nilai dari price
earning ratio yang dihasilkan oleh perusahaan, maka harga saham tersebut dapat
dikategorikan sebagai harga saham undervalue.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2016), Enow & Brijlal
(2016), Sharif et al., (2015), Geetha & Swaaminathan (2015) dan Srinivasan (2012)
menyatakan bahwa price earning ratio memberikan pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap harga saham. Semakin tinggi price earning ratio menandakan
bahwa investor rela membayar lebih banyak agar perusahaan tersebut dapat
menghasilkan satu rupiah. Hal ini juga menunjukan bahwa investor percaya kepada
perusahaan bahwa uang yang diinvestasikan oleh investor dapat dikelola dengan
baik oleh perusahaan.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Vijitha & Nimalathasan (2014)
menyatakan bahwa pengaruh price earning ratio memberikan pengaruh yang
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negatif dan signifikan terhadap harga saham. Pengaruh negatif ini menunjukan
bahwa investor lebih banyak berinvestasi pada perusahaan dengan harga saham
yang lebih murah dan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih banyak sehingga
perusahaan bisa memanfaatkan dana yang ada secara maksimal.
Penelitian yang dilakukan oleh Warrad (2017), Thomas (2016), Arshad et
al., (2015) dan Sarwar (2013) menyatakan bahwa pengaruh price earning ratio
terhadap harga saham tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini
dikarenakan investor tidak menilai kinerja perusahaan dalam mengelola keuangan
yang telah diterima oleh perusahaan dari investor sehingga price earning ratio tidak
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.

2.4.

Model Penelitian Dan Perumusan Hipotesis
Berdasarkan pembahasan di atas, maka variabel-variabel yang akan

digunakan terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel-variabel yang akan
digunakan dalam penelitian ini pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek
Indonesia pada indeks LQ45 adalah return on assets, earning per share, return on
equity, book value per share, price earning ratio dan deviden per share. Sedangkan
Variabel terikat yang akan digunakan dalam perusahaan yang terdaftar dalam Bursa
Efek Indonesia pada indeks LQ45 adalah harga saham.
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Gambar 2.34
Model pengaruh return on assets, earning per share, return on equity, book value,
deviden per share terhadap harga saham
Return on Assets
Earning per Share
Return on Equity

Stock Price

Book Value per Share
Deviden per Share
Price Earning Ratio
Sumber : Zubdeh (2016)

Berdasarkan kerangka hipotesis diatas maka hipotesis untuk
penelitian ini adalah sebagai berikut :
H1 : Return on assets memiliki pengaruh yang signifikan positif
terhadap harga saham pada bursa efek di indonesia.
H2 : Earning per share memiliki pengaruh yang signifikan positif
terhadap harga saham pada bursa efek di indonesia.
H3 : Return on equity memiliki pengaruh yang signifikan positif
terhadap harga saham pada bursa efek di indonesia.
H4 : Book value memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap
harga saham pada bursa efek di indonesia.
H5 : deviden per share memiliki pengaruh yang signifikan positif
terhadap harga saham pada bursa efek di indonesia.
H6 : price earning ratio memiliki pengaruh yang signifikan positif
terhadap harga saham pada bursa efek di indonesia.
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