
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sharif, et al. (2015) meneliti mengenai 

faktor yang mempengaruhi harga saham: studi kasus Bursa Efek Bahrain. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Bahrain periode tahun 2006 hingga 2010, perusahaan dalam kategori bank 

umum, jasa investasi, perusahaan asuransi, sektor industri, jasa, pariwisata dan 

perusahaan non Bahrain. Penelitian ini menggunakan metode ordinary least 

square (OLS) regression model. Variabel yang digunakan penelitian ini adalah 

return on equity (ROE), book value, earnings per share, dividend per share, 

dividend yield, price earnings ratio, debt ot assets, dan firm size sebagai variabel 

independen, share price sebagai variabel dependen.  
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Gambar 2.1 
Analysis of Factors Affecting Share Prices: The Case of Bahrain Stock Exchange 

 

Sumber: Sharif, et al (2015) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Oloidi dan Bolade (2015) yang 

melakukan penelitian yang mempengaruhi empiris ekuitas harga saham beberapa 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria. Sampel pada penelitian ini yaitu 

data dari 230 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria pada tahun 2011 

hingga 2012. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ordinary least square (OLS) regression model dengan variabel yang digunakan 

penelitian ini adalah earnings per share, previous share price, earning yield, price 

earnings ratio, age, profitability, invest, dividends per share, Gross Domestic 

Product (GDP), dan dummy sebagai variabel independen, share price sebagai 

variabel dependen. 
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Gambar 2.2 
An Empirical Determinant of Equity Share Price of Some Quoted Companies on 

The Nigerian Stock Exchange 

 

Sumber: Oloidi dan Bolade (2015) 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arshad, et al. (2015) melakukan  

penelitian penentu harga saham bank umum yang terdaftar di Pakistan. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan metode analisis linier berganda pada 

22 bank komersial yang dikumpulkan dari situs resmi bank negara untuk periode 

tahun 2007 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan share price sebagai variabel 

dependen, dan GDP, interest rate, dividends per share, book to market ratio,  

price earnings ratio, leverage, dan earnings per share sebagai variabel 

independen. 
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Gambar 2.3 
Determinants of Share Prices of listed Commercial Banks in Pakistan 

 

Sumber: Arshad, et al. (2015) 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Inyiama dan Ozouli (2015) 

melakukan  penelitian apakah earnings per share tentukan harga pasar saham 

biasa? Bukti dari sektor perbankan Nigeria (2000-2013). Sampel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sektor perbankan Nigeria pada tahun 2000 hingga 2013.  

Metode ordinary least square dalam bentuk regresi berganda diterapkan dalam 

analisis dengan menggunakan share price sebagai variabel dependen, dan 

earnings per share sebagai variabel independen. 

Gambar 2.4 
Does Earning per Share Determine Market Price of Ordinary Shares? Evidence 

from Nigeria Banking Sector (2000 – 2013) 

 

Sumber: Inyiama dan Ozouli (2015) 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Majanga (2015) mengenai efek 

dividen terhadap harga saham analisis empiris dari perusahaan yang terdaftar di 

Malawi. Sampel yang digunakan adalah 13 perusahaan lokal yang terdaftar di 

Bursa Efek Malawi untuk periode tahun 2008 hingga 2014. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis korelasi dengan variabel dividends 

per share, retention ratio, profit after tax, earnings per share, dan ROE sebagai 

variabel independen, share price sebagai variabel dependen. 

Gambar 2.5 
The Dividend Effect on Stock Price-An Empirical Analysis of Malawi Listed 

Companies 
 

 

Sumber: Majanga (2015) 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Duke, et al. (2015) melakukan  

penelitian mengenai dampak kebijakan dividen terhadap penilaian harga saham di 

Bank Nigeria. Sampel pada penelitian ini adalah 2 bank yang beroperasi di 

Nigeria yaitu GTBank dan United Bank for Africa. Penelitian ini menggunakan 

metode ADF unit root test dan ordinary least squares test dengan menggunakan 

share price sebagai variabel dependen, dan dividend yield, dan retention ratio 

sebagai variabel independen. 
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Gambar 2.6 
Impact of Dividend Policy on Share Price Valuation in Nigerian Banks 

 

Sumber: Duke, et al. (2015) 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ansar, et al. (2015) mengenai 

dampak kebijakan dividen terhadap kekayaan pemegang saham. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Karachi dari sektor tekstil, semen, dan kimia. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model regresi berganda dengan variabel yang digunakan 

penelitian ini adalah dividends per share, retained earnings per share, ROE, dan 

lagged market price sebagai variabel independen, share price sebagai variabel 

dependen. 

Gambar 2.7 
Impact of Dividend Policy on Shareholder’s Wealth 

 

Sumber: Ansar, et al. (2015) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Almumani (2014) yang meneliti 

mengenai penentu ekuitas harga saham yang terdaftar di Bursa Efek Amman: 

pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank 
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Jordania yang terdaftar di Bursa Efek Amman pada periode tahun 2005 hingga 

2011. Metode Korelasi dan regresi linier berganda digunakan dalam penelitian 

dengan variabel dividends per share, earnings per share, book value per share, 

dividend payout ratio, price earnings ratio, dan size sebagai variabel independen, 

share price sebagai variabel dependen. 

Gambar 2.8 
Determinants of Equity Share Prices of the Listed Banks in Amman Stock 

Exchange: Quantitative Approach 
 

 

Sumber: Almumani (2014) 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hunjra, et al. (2014) melakukan  

penelitian dampak kebijakan dividen, earnings per share, ROE, profit after tax 

pada harga saham. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 63 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi pada periode 2006 hingga 2011. 

Ordinary least square regression model digunakan dalam penelitian ini dengan 

share price sebagai variabel dependen, dividend yield, dividend payout ratio, 
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earnings per share, return on equity, dan profit after tax sebagai variabel 

independen. 

Gambar 2.9 
Impact of Dividend Policy, Earning per Share, Return on Equity, Profit after Tax 

on Stock Prices 
 

 

Sumber: Hunjra, et al. (2014) 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Anita dan Yadav (2014) 

mengenai pengaruh indikator keuangan terpilih pada harga saham Tata Motors 

Ltd. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan dari Januari 

2000 hingga Maret 2013. Metode yang digunakan pada penelitian ini korelasi dan 

regresi dengan menggunakan variabel book value per share, earnings per share, 

market capitalization, price to book value, dan dividend yield sebagai variabel 

independen, share price sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.10 
Influence of Selected Financial Indicators on Stock  Price of  Tata Motors Ltd 

 

 

Sumber: Anita dan Yadav (2014) 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Malhotra (2013) meneliti 

mengenai penentu harga saham: bukti empiris dari Bursa Efek Nigeria 100 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 95 perusahaan pada 

periode 2007 hingga 2012. Metode regresi linier digunakan pada penelitian ini 

dengan variabel book value, earnings per share, dividend yield dan price earning 

ratio sebagai variabel independen, share price sebagai variabel dependen. 

Gambar 2.11 
Determinants of Stock Prices: Empirical Evidence from NSE 100 Companies 

 

 

Sumber: Malhotra (2013) 
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Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Haque dan Faruquee (2013) 

melakukan penelitian dampak faktor fundamental terhadap harga saham: 

pendekatan berdasarkan kasus pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Dhaka. Sampel pada penelitian ini adalah 14 perusahaan farmasi pada 

periode selama 7 tahun dari tahun 2005 hingga 2011. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode statistik regresi berganda dengan variabel 

share price sebagai variabel dependen, earnings per share, dividends per share, 

ROE, ratio of fixed asset to total asset dan net assets value sebagai variabel 

independen. 

Gambar 2.12 
Impact of Fundamental Factors on Stock Price: A Case Based Approach on 

Pharmaceutical Companies Listed with Dhaka Stock Exchange 
 

 

Sumber: Haque dan Faruquee (2013) 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Naveed (2013) melakukan 

penelitian tentang penentu perubahan harga saham: kasus dari Bursa Efek Karachi 

sektor perbankan. Sampel penelitian ini adalah 15 bank yang terdaftar di Bursa 

Efek Karachi pada periode tahun 2008 hingga 2011. Metode yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah utilized fixed effect regression model dengan variabel 

size, dividend yield, asset growth, dan ROA sebagai variabel independen, share 

price sebagai variabel dependen.  

Gambar 2.13 
A View About The Determinants of Change in Share Prices: A Case from Karachi 

Stock Exchange (Banking Sector) 
 

 

Sumber: Naveed (2013) 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Menaje (2012) mengenai dampak 

variabel keuangan terhadap harga saham dari perusahaan publik di Filipina. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 perusahaan publik pada 

periode 2009. Metode regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dengan 

variabel yang digunakan adalah share price sebagai variabel dependen, earnings 

per share, dan return on asset (ROA) sebagai variabel independen.  

Gambar 2.14 
Impact of Selected Financial Variables on Share Price of Publicly Listed Firms in 

the Philippines 
 

 

Sumber: Menaje (2012) 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khan, et al. (2011) yang melakukan 

penelitian keputusan dividen dapat mempengaruhi harga saham: kasus 

pembayaran dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi. 

Sampel penelitian ini adalah 55 perusahaan yang terdaftar di indek KSE-100 pada 

periode tahun 2001 hingga 2010. Model yang digunakan dalam penelitian adalah 

fixed and random effect dengan variabel share price sebagai variabel dependen, 

dividend yield, retention ratio, profit after tax, earnings per share, dan ROE 

sebagai variabel independen.  

Gambar 2.15 
Can Dividend Decisions Affect the Stock Prices: A Case of Dividend Paying 

Companies of KSE 
 

 

Sumber: Khan, et al. (2011) 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sharma (2011) yang meneliti penentu 
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sektor manufaktur. Metode yang digunakan adalah korelasi dan regresi linier 
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value per share, dividends per share, earnings per share, price earnings ratio, 

dividend yield, dividend payout ratio, dan size sebagai variabel independen. 

Gambar 2.16 
Determinants of Equity Share Prices in India 

 

 

Sumber: Sharma (2011) 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Al-Dini, et al. (2011) mengenai 

hubungan antara variabel keuangan dan harga saham melalui fuzzy regression 

studi kasus: perusahaan Iran Khodro. Sampel dalam penelitian ini adalah variabel 

keuangan dan harga saham pada perusahaan Iran Khodro pada periode tahun 1377 

hingga 1386. Metode yang digunakan adalah fuzzy regression dengan variabel 

dividends per share, earnings per share, dan price to earnings ratio sebagai 

variabel independen, share price sebagai variabel dependen.  
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Gambar 2.17 
Fitting the Relationship between Financial Variables and Stock Price through 

Fuzzy Regression Case study: Iran Khodro Company 

 

Sumber: Al-Dini, et al. (2011) 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Musyoki (2011) mengenai 

perubahan harga saham sebagai prediksi keuntungan pada perusahaan keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Nairobi. Sampel yang digunakan adalah 12 

perusahaan pada sektor keuangan dan investasi di Bursa Efek Nairobi pada 

periode tahun 2005 hingga 2010. Ordinary least square regression model 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel earnings per share, 

price earnings ratio, dan dividend yield sebagai variabel independen, share price 

sebagai variabel dependen. 

Gambar 2.18 
Changes in Share Prices as a Predictor of Accounting Earnings for Financial 

Firms Listed in Nairobi Securities Exchange 

 

Sumber: Musyoki (2011) 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Shubiri (2010) meneliti mengenai 

analisi faktor penentu gerakan pasar harga saham: studi empiris bank umum 
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Yordania. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 bank umum 

yang terdaftar di Bursa Efek Amman pada periode tahun 2005 hingga 2008. 

Metode sederhana dan regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dengan  

variabel net asset value per share, dividend percentage, earnings per share, 

lending interest rate, inflation rate dan GDP sebagai variabel independen, share 

price sebagai variabel dependen. 

Gambar 2.19 
Analysis the Determinants of Market Stock Price Movements: an Empirical Study 

of Jordanian Commercial Banks 

Sumber: Shubiri (2010) 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Sinaei (2010) mengenai peran 

variabel fundamental terhadap harga saham. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran pada periode tahun 2001 hingga 

2004. Metode yang digunakan adalah economic value created, EBO simplified 

model, P/E model, P/S model, dan P/B model menggunakan variabel earnings per 

share, book value, economy situation, beta, profit margin, payout ratio dan 

growth rate sebagai variabel independen, share price sebagai variabel dependen. 
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Gambar 2.20 
The Role of Fundamental Variables in Stock Price in the Collection of Evaluating 

Basic Models 

 
Sumber: Sinaei (2010) 
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mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor menilai bahwa 

perusahaan mempunyai kinerja yang bagus dan sebaliknya jika share price suatu 

perusahaan selalu mengalami penurunan, maka investor atau calon investor 

menilai bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang kurang memuaskan.  

 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Hubungan antara dividends per share dan share price 

Sharif, et al. (2015) yang melakukan penelitian analisis faktor yang 

mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Bahrain. Hasil penelitian menunjukkan 

hubungan signifikan positif antara dividends per share terhadap share price. Hal 

ini dikarenakan investor melihat semakin tinggi dividends per share semakin baik 

karena investor mendapat keuntungan atas lembar sahamnya lebih besar. 

Penelitian tersebut sejalan dengan Almumani (2014) yang melakukan 

penelitian penentu harga saham ekuitas bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Amman: pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan hubungan 

signifikan positif antara dividends per share terhadap share price. 

Hasil ini tidak sejalan dengan Al-Dini, et al. (2011) melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara variabel keuangan dan harga saham melalui studi 

kasus regresi fuzzy pada perusahaan Iran Khodro. Hasil penelitian menunjukkan 

hubungan signifikan negatif antara dividends per share terhadap share price. Hal 

ini dikarenakan banyak masalah akuntansi terdiri dari variabel dan hubungan yang 

sulit untuk mengukur secara akurat dan masalah akuntansi banyak yang tidak 

akurat perhitungannya. 
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Hasil ini bertolak belakang dengan Haque dan Faruquee (2013) yang 

meneliti mengenai dampak faktor fundamental terhadap harga saham: kasus 

berbasis pendekatan pada perusahaan farmasi terdaftar di Bursa Efek Dhaka. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan farmasi di Bursa Efek Dhaka. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara dividends per share 

terhadap share price. Ditemukan dari hasil penelitian bahwa Bursa Efek Dhaka 

masih dalam koreksi pasar, sebagian besar harga saham masih dinilai terlalu 

tinggi. Investor menjadi sangat skeptis tentang pasar saham di Bursa Efek Dhaka 

dan mereka belum mendapatkan kepercayaan mereka di pasar ini sehingga nilai 

dividen per saham tidak mempengaruhi investor di dalam pasar saham. 

Dividends per share menunjukkan berapa banyak perusahaan telah 

membayar dividen (Malhorta 2013). Dividen merupakan pembagian keuntungan 

yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang 

saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dividen yang diberikan 

perusahaan dapat berupa dividen tunai atau dapat pula berupa dividen saham.  

Dividends per share adalah total dividen yang dibayar kepada pemegang 

saham dibagi dengan jumlah saham yang diedarkan (Gitman, 2012). Perusahaan 

yang tidak membagikan dividen, bisa jadi investor mempersepsikan bahwa 

perusahaan kekurangan dana, sehingga mengakibatkan harga saham yang lebih 

rendah. Dividends per share dapat dijadikan sebagai ukuran seberapa banyak 

dividen yang diperoleh dari setiap lembar saham yang diinvestasikan oleh 

pemegang saham. 
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2.3.2. Hubungan antara earnings per share dan share price 

Oloidi dan Bolade (2015) yang meneliti mengenai empiris yang 

mempengaruhi ekuitas harga saham pada beberapa perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Nigeria. Sampel dalam penelitian ini adalah 230 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Nigeria pada edisi 2011 sampai 2012. Hasil penelitian 

menunjukkan hubungan signifikan negatif antara earnings per share terhadap 

share price. Hal ini dikarenakan sektor non-keuangan dan keuangan menunjukkan 

karakteristik yang sama dipenentuan share price.  

Penelitian lainnya Anita dan Yadav (2014) yang meneliti mengenai 

pengaruh indikator keuangan terpilih pada harga saham di Tata Motors LTD. 

Sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan dari januari 2000 hingga maret 

2013 dari database Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). Hasil 

Penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara earnings per share terhadap 

share price. Hasil tersebut dikarenakan hanya meneliti di perusahaan Tata Motors 

LTD, sedangkan banyak perusahaan yang dapat dimasukkan dan lebih banyak 

rasio yang dapat dipelajari. 

Hal ini bertolak belakang dengan Menaje (2012) yang meneliti dampak 

variabel keuangan terpilih dari harga saham perusahaan publik di Filipina. Sampel 

dalam penelitian ini adalah 50 perusahaan publik yang diambil dari database 

OSIRIS Electroni. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan positif dari 

earnings per share terhadap share price. Apabila earnings per share perusahaan 

tinggi, akan semakin banyak investor yang mau membeli saham perusahaan, 

sehingga permintaan yang tinggi tersebut membuat harga saham akan ikut tinggi. 
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Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Shubiri (2010) yang meneliti analisi 

faktor-faktor penentu gerakan harga pasar saham: Sebuah studi empiris Bank 

Umum Yordania. Sampel yang digunakan adalah 14 bank komersial Bursa Efek 

Amman untuk periode 2005 sampai 2008. Hasil penelitian menunjukkan 

hubungan signifikan positif antara earnings per share terhadap share price. 

Menurut Gitman (2012), earnings per share menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dan kemampuan mendistribusikan laba yang 

diraih perusahaan kepada pemegang saham. Dari perspektif investor, semakin 

tinggi earnings per share semakin baik karena menunjukkan prospek masa depan 

bisnis perusahaan, peluang pertumbuhan potensial dan keuntungan yang lebih 

tinggi bagi para investor (Haque dan Faruquee 2013). 

2.3.3. Hubungan antara price earning ratio dan share price 

Uddin, et al. (2013) yang melakukan penelitian mengenai penentu harga 

saham di perusahaan sektor keuangan di Bangladesh: studi di Bursa Efek Dhaka. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara price earning ratio 

terhadap share price. Dalam penelitian ini, hanya faktor internal (ekonomi mikro) 

dan beberapa variabel internal yang penting seperti dividen tidak dimasukkan. 

Selain itu, hanya sektor keuangan dan hasilnya mungkin tidak mencerminkan 

keseluruhan pasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu harga saham. 

Peneliti lainnya adalah Almumani (2014) yang meneliti penentu harga 

saham ekuitas bank yang terdaftar di Bursa Efek Amman: pendekatan kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan positif antara price earning 

ratio terhadap share price. 
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Hal yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Malhorta (2013) 

melakukan penelitian mengenai penentu harga saham: bukti empiris dari NSE 100 

perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 100 perusahaan yang terdaftar di NSE 

pada periode 2007 sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan hubungan 

signifikan positif antara price earning ratio terhadap share price. Semakin tinggi 

price earning ratio perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan cukup baik 

dengan harapan agar harga saham akan tinggi dan membuat investor tertarik untuk 

membeli saham. 

Hasil ini bertolak belakang dengan Al-Dini, et al. (2011) yang melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara variabel keuangan dan harga saham melalui 

studi kasus regresi fuzzy pada perusahaan Iran Khodro. Hasil penelitian 

menunjukkan hubungan signifikan negatif dari price earning ratio terhadap share 

price. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya price earning ratio membuat harga 

saham melonjak tinggi. 

Price earning ratio memungkinkan investor untuk membuat perhitungan 

yang tepat dari waktu yang dibutuhkan untuk menutupi investasi saham, hal ini 

menunjukkan sejauh mana pendapatan dari masing-masing saham yang tercakup 

dalam harga (Malhotra, 2013). Menurut Gitman (2012), perusahaan yang 

memiliki price earning ratio yang tinggi menandakan perusahaan tersebut 

mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan prospek masa depan yang baik. 

Sebaliknya, perusahaan dengan price earning ratio yang rendah akan cenderung 

mempunyai tingkat pertumbuhan yang rendah. 
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Price earnings ratio merupakan salah satu cara untuk mengukur prestasi 

saham di bursa efek. Price earnings ratio dapat dihitung dengan membagi harga 

saham pada suatu saat dengan laba per lembar saham/pendapatan per saham suatu 

periode tertentu (Sharma, 2011). Price earnings ratio rendah ini disebabkan oleh 

laba per saham yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya, sehingga 

tingkat pengembaliannya lebih baik dan jangka waktu pengembaliannya lebih 

singkat lagi. Price earnings ratio yang kecil merupakan salah satu pertimbangan 

utama bagi value investing di samping faktor-faktor lainnya.  

2.3.4. Hubungan antara dividend yield dan share price 

Anita dan Yadav (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh indikator 

keuangan terpilih pada harga saham di Tata Motors LTD. Sampel dalam 

penelitian ini adalah data bulanan dari januari 2000 hingga maret 2013 dari 

database CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy). Hasil Penelitian 

menunjukkan hubungan signifikan negatif antara dividend yield terhadap share 

price. Hasil tersebut didorong karena perusahaan yang memiliki dividend yield 

yang tinggi memiliki harga saham yang tidak stabil sehingga akan sulit dijual 

sehingga tidak menjamin akan mendapatkan capital gain yang besar. 

Hasil tersebut serupa dengan Malhotra (2013) yang melakukan penelitian 

mengenai penentu harga saham: bukti empiris dari NSE 100 perusahaan. Sampel 

yang digunakan adalah 100 perusahaan yang terdaftar di NSE pada periode 2007 

sampai 2012. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan negatif antara 

dividend yield terhadap share price. 
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Hasil tersebut bertolak belakang dengan Naveed (2013) yang meneliti 

pandangan tentang faktor perubahan harga saham: sebuah kasus dari Bursa Efek 

Karachi (sektor perbankan). Sampel yang digunakan adalah 15 bank yang dipilih 

dari Bursa Efek Karachi untuk periode 2008 sampai 2011. Hasil penelitian 

menunjukkan tidak ada hubungan antara dividend yield terhadap share price. 

Hasil ini dikarenakan selain dividend yield, kekuatan permintaan dan penawaran 

memiliki efek langsung pada harga saham sehingga pada penelitian ini investor 

tidak melihat dividend yield sebagai faktor untuk berinvestasi saham perusahaan 

di Bursa Efek Karachi. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khan, et al. (2011) yang meneliti 

keputusan dividen mempengaruhi harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Karachi. Sampel yang digunakan adalah 55 perusahaan yang terdaftar 

di indeks Bursa Efek Karachi 100 periode 2001 sampai 2010. Hasil penelitian 

menunjukkan hubungan signifikan positif antara dividend yield terhadap share 

price. Hal ini disebabkan besarnya dividend yield memiliki peluang untuk 

meningkatkan pembagian dividen sehingga investor memilih untuk berinvestasi 

pada perusahaan dengan dividend yield yang besar. 

Dividend yield adalah rasio nilai dividen terhadap harga saham. Dengan 

asumsi tidak ada kenaikan harga saham, dividend yield mencerminkan tingkat 

keuntungan investasi di suatu saham. Malhotra (2013) menyatakan dividend 

yield adalah tingkat pengembalian yang diterima pemegang saham ekuitas dengan 

cara dividen. Dividend yield yang tinggi menunjukkan tingkat keuntungan atas 
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saham yang diivestasikan, sedangkan dividend yield yang rendah bisa berarti 

harga sahamnya sudah mahal atau dividen berikutnya bisa lebih tinggi.  

Menurut Hirt (2008) dividend yield merupakan hasil persentase dari 

keuntungan perlembar saham dibagi dengan harga pasar perlembar saham yang 

diterima perusahaan. Tingginya suatu dividend yield menunjukkan bahwa suatu 

pasar modal dalam keadaan undervalued, yaitu jika harga pasar saham lebih kecil 

dari nilai wajarnya, maka saham tesebut harus dibeli dan ditahan sementara (buy 

and hold) dengan tujuan untuk memperoleh capital gain jika kemudian harganya 

kembali naik. Kekuatan yang dapat diprediksi dividend yield berasal dari peranan 

kebijakan dividen dalam membagikan hasil return yang telah diperoleh 

perusahaan kepada para pemegang saham. Serta dividen yield juga menjelaskan 

return atas nilai indeks tertimbang pada setiap masing-masing perusahaan.  

2.3.5. Hubungan antara beta dan share price 

Menurut Gitman (2012) koefisien beta adalah ukuran relatif dari resiko non 

didiversifikasi. Indeks dari tingkat gerakan pengembalian aset dalam menanggapi 

perubahan return pasar. Risiko didiversifikasi adalah bagian dari risiko aset yang 

disebabkan mengencangkan spesifik, penyebab acak, dapat dihilangkan melalui 

diversifikasi. 

Beta adalah konsep yang sangat umum dalam investasi. Bisa digunakan 

pada investasi saham begitu pula juga dengan investasi reksa dana. Kegunaannya 

juga banyak, mulai dari menilai seberapa berisiko suatu saham/reksa dana, 

mengevaluasi apakah reksa dana tersebut bagus atau tidak, sampai pada 

memprediksi berapa return yang akan dihasilkan oleh instrumen tersebut pada 
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masa yang akan datang. Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah konsep 

yang menggunakan beta dalam perumusannya. 

Sinaei (2010) meneliti mengenai peran variabel fundamental dan resiko 

sistematik dalam evaluasi harga saham. Sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran selain perusahaan di bidang jasa 

dan asuransi pada periode 2001 sampai 2004. Hasil penelitian menunjukkan 

hubungan signifikan positif antara beta terhadap share price. Beta sebuah 

perusahaan yang tinggi juga akan mendapatkan return yang tinggi juga, karena itu 

investor cenderung memilih berinvestasi pada perusahaan yang memiliki nilai 

beta yang tinggi untuk mendapatkan return yang tinggi. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Mittal (2015) yang melakukan 

penelitian mengenai reaksi pasar saham pada pengumuman stock splits. Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan top 100 yang dinilai oleh Chartered 

Financial Analyst pada periode Januari 2004 hingga Desember 2013. Hasil 

penelitian menunjukkan hubungan signifikan positif antara beta dan share price. 

Hasil hubungan signifikan negatif antara beta terhadap share price juga 

dapat dikarenakan investor membandingkan dengan perusahaan lain yang 

memiliki return yang sama tetapi resiko beta yang berbeda untuk berinvestasi. 

Jika hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara beta terhadap share 

price, hasil tersebut didorong karena nilai beta yang kecil sehingga tidak 

berpengaruh pada harga saham perusahaan. 
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2.4. Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari model penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penulis 

menggunakan variabel dividends per share, earnings per share, price earnings 

ratio, dividend yield, dan beta sebagai variabel independen dan share price 

sebagai variabel dependen. Model penelitian yang akan diuji adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.21 
Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham: Studi Kasus 

Bursa Efek London FTSE 250 

 

Sumber: Sharma (2011) dan Sinaei (2010) 

Berdasarkan model penelitian yang telah dibuat, maka hipotesis untuk 

penelitian ini adalah 

H1: Dividends per share berpengaruh signifikan positif terhadap share price pada 

Bursa Efek London FTSE 250. 

H2: Earnings per share berpengaruh signifikan positif terhadap share price pada 

Bursa Efek London FTSE 250. 

H3: Price earning ratio berpengaruh signifikan positif terhadap share price pada 

Bursa Efek London FTSE 250. 
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H4: Dividend yield berpengaruh signifikan positif terhadap share price pada 

Bursa Efek London FTSE 250. 

H5: Beta berpengaruh signifikan negatif terhadap share price pada Bursa Efek 

London FTSE 250. 
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