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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

1.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi mengenai penjelasan dan berbagai pengertian yang 

berkaitan dengan kecerdasan emosional, pengalaman kerja dan kepuasan kerja. 

Selain itu, dalam tinjauan pustaka dijelaskan pula berbagai uraian yang berkaitan 

dengan kecerdasan emosional, pengalaman kerja dan kepuasan kerja. 

1.1.1 Pasar Modal 

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 Pasal 1 butir 13 UU 

8/95 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 

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

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar 

modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor dan sebagai 

sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, 

obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Menurut Fama (1970) dalam Hartono (2008) terdapat tiga macam bentuk 

utama dari efisiensi pasar modal. Ketiga bentuk tersebut terdiri atas: 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form). Pasar dikatakan efisien dalam 

bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh (fully 

reflect) informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi 

yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar lemah ini berkaitan dengan teori 

langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa



11 
 

 
 
 

lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien dengan 

bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar efisien bentuk 

lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk 

mendapatkan keuntungan yang tidak normal. 

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form). Pasar dikatakan 

efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang dipublikasikan 

termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan. 

Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor 

atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang 

dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan tidak normal dalam jangka 

waktu yang lama. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form). Pasar dikatakan efisien dalam 

bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan (fully 

reflect) semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang privat. 

Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada investor individu atau 

grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal 

karena mempunyai informasi privat. 

Pasar modal Indonesia dinilai masih jauh dari efisien. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan investor dalam berinvestasi, tidak 

menyebarnya informasi secara merata, serta lemahnya penegakan hukum terhadap 

para pelaku kejahatan di industri pasar modal Indonesia (Kompas, 12 Mei 2011). 

1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1 (FASB, 1978), 

menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan yang potensial, serta 

pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian 

kredit, dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan tersebut harus 

memadai bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 
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kegiatan dan usaha perusahaan, dan peristiwa-peristiwa ekonomi, serta 

bermaksud untuk menelaah informasi tersebut secara sungguh-sungguh. 

2. Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan 

pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari 

penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari dividen atau 

bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan, 

atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman. Oleh 

karena rencana penerimaan dan pengeluaran uang (cash flow) kreditur dan 

investor berkaitan dengan cash flow dari perusahaan, maka pelaporan 

keuangan harus menyajikan informasi untuk membantu investor, kreditur, 

dan pihak-pihak lainnya untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan 

ketidakpastian dari aliran kas masuk (sesudah dikurangi kas keluar) di 

masa datang untuk perusahaan tersebut. 

3. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim atas 

sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer 

sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan), dan 

pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan keadaan-

keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-

sumber tersebut. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf 

12 (IAI, 2009) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. 
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3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai 

apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat 

demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini 

mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual 

investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat 

kembali atau mengganti manajemen. 

1.1.3 Price Earnings Ratio (PER) 

PER (Price Earning Ratio) merupakan indikator yang dapat digunakan 

untuk menentukan apakah harga saham tertentu dinilai terlalu tinggi (overvalued) 

atau rendah (undervalue), sehinga para investor dapat menentukan kapan sebaiknya 

saham dibeli atau dijual. (Jogiyanto ; 2009). 

PER (Price Earning Ratio) adalah nilai harga per lembar saham, indikator 

ini secara praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir 

dan menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahan publik di 

indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap PER (Price Earning Ratio) 

penting dilakukan dan bisa dijadikan salah satu indikator nilai perusahan dalam 

model penelitan. PER (Price Earning Ratio) disebut juga sebagai pendekatan 

earning multiplier, menunjukan rasio harga pasar saham terhadap earnings. Rasio 

ini menunjukan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan 

earnings. Begitu pula dengan return saham apabila harga saham naik, maka return 

saham akan naik pula. (Harmono ; 2009). 

PER umumnya dikaitkan dengan kecepatan pengembalian investasi. 

Menurut Filbert & Prasetya (2017) PER adalah salah satu rasio dalam menghitung 

nilai valuasi atas harga saham. Komponen dari PER adalah : 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
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1.1.4 Price to Book Value (PBV) 

Faktor teknikal seperti rasio pasar juga sering kali digunakan oleh investor 

dalam menganalisis suatu saham. Rasio pasar seperti PBV yang membandingkan 

harga pasar saham dengan nilai buku saham (Darmadji dan Fakhruddin, 2006:141) 

paling sering digunakan oleh investor karena melalui rasio ini investor dapat 

mengetahui seberapa besar pasar percaya terhadap prospek perusahaan 

kedepannya. Apabila nilai PBV tinggi berarti mencerminkan pasar semakin percaya 

dengan prospek perusahaan kedepannya. Price to Book Value (PBV) merupakan 

salah satu rasio keuangan yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah saham 

layak untuk dibeli atau tidak. 

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:157) Price to Book Value (PBV) 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku suatu saham. Semakin 

besar rasio ini menggambarkan kepercayaan pasar akan prospek perusahaan 

tersebut. PBV menunjukan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan 

nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin besar 

rasio, semakin besar nilai pasar (market value) dibandingkan nilai buku (book 

value). 

Menurut Tryfino (2009:9) Price to Book Value (PBV) adalah perhitungan 

atau perbandingan antara market value dengan  book value suatu saham. Rasio ini 

berfungsi untuk melengkapi analisis book value. Jika pada analisis book value, 

investor hanya mengetahui kapasitas per lembar dari nlai saham, pada rasio PBV 

investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham 

dihargai dari book valuenya. Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2012:157), PBV 

dihitung dengan rumus : 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
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1.1.5 Earning Per Share (EPS) 

Earning per share merupakan rasio yang menunjukan berapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lambar. 

Rasio ini menunjukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau 

pemegang saham per lembar saham yang beredar selama satu periode. (Darmaji ; 

2002). 

Earning per share (EPS) merupakan proxy bagi laba per saham perusahan 

yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai bagian 

keuntungan yang dapat diperoleh dalam satu periode keuntungan yang dapat 

diperoleh dalam satu periode tertentu dengan memilki suatu saham. Laba biasanya 

menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan nilai saham di masa 

mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka 

EPS yang dilaporkan perusahan. 

Jika kemampuan perusahan untuk menghasilkan laba meningkat, maka 

harga saham akan meningkat. Dengan meningkatnya harga saham perusahan maka 

return saham yang akan diperoleh investor juga akan semakin tingi. Jika nilai EPS 

naik maka harga saham mengalami kenaikan, return sahamnya juga mengalami 

kenaikan. Pendapatan per saham (Earning Per Share) perusahan biasanya menjadi 

perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon pemegang saham dan 

manajemen. EPS menunjukan jumlah uang yang dihasilkan (return) dari setiap 

lembar saham. Semakin besar nilai EPS semakin besar keuntungan/ return yang 

diterima pemegang saham. (Prastowo ; 2002). 

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran penting yang digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan. Earning Per Share (EPS) adalah keuntungan 

perusahaan yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Tapi dalam prakteknya, 

tidak semua keuntungan ini dapat dibagikan, ada sebagian yang ditahan sebagai 

laba ditahan. Menurut Ang (1997), Earning Per Share (EPS) merupakan 

perbandingan antara laba bersih setelah pajak pada satu tahun buku dengan jumlah 

saham yang diterbitkan. 
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Secara matematis Earning Per Share (EPS) dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Soedijono, 1993): 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dalam 

per lembar saham merupakan indikator fundamental keuangan perusahaan yang 

nantinya menjadi acuan para investor dalam memilih saham. Oleh karena penilaian 

yang akurat dan cermat bisa meminimalkan resiko sekaligus membantu investor 

dalam meraih keuntungan. 

1.1.6 Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga sebagai bukti penyertan 

atau pemilk individu maupun intiusi dalam suatu perusahan. (Brigham ; 2006). 

Suatu perusahan dapat menjual hak perusahan dapat menjual hak kepemilkanya 

dalam bentuk saham (stock). Pemegang saham adalah pemilk dari perusahan yang 

mewakil kepala manajemen untuk menjalankan operasi perusahan. (Jogiyanto ; 

2003). 

Jenis-jenis saham adalah: 

1. Saham Preferen mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham 

biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham 

preferen juga membiarkan hasil yang tetap berupa dividen preferen. 

Seperti saham biasa dalam hal likuiditas, klaim pemegang saham preferen 

dibawah klaim pemegang obligasi. Dibandingkan dengan saham biasa, 

saham preferen mempunyai beberapa hak yaitu hak atas dividen tetap dan 

hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuiditas. 

2. Saham Biasa, pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen pada 

akhir tahun pembukuan, hanya kalau perusahan tersebut mendapatkan 

keuntungan. Apabila perusahan tersebut tidak mendapatkan keuntungan 

atau kalau mendapatkan kerugian, maka pemegang saham tidak akan 

mendapatkan dividen dan mengenai adanya ketentuan hukumnya, yaitu 
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bahwa suatu perusahan yang menderita kerugian, selama kerugian itu 

belum dapat ditutup, maka selama ini perusahan tidak diperbolehkan 

membayar dividen. Adapun fungsi dari saham biasa di dalam perusahan 

adalah: 

• Sebagai alat untuk membelanjai perusahan dan terutama sebagai alat 

• Sebagai alat untuk menentukan pembagian laba. 

• Sebagai alat untuk mengadakan kombinasi dari perusahan. 

• Sebagai alat untuk menguasai perusahan. (Riyanto ;2002). untuk 

memenuhi kebutuhan akan modal permanen. 

1.1.7 Return Saham 

Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi 

dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menangung risiko atas 

investasi yang dilakukanya. (Tandelin ; 2007). Return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. Return dapat di bedakan menjadi dua, yaitu return 

realisasian (realized return) dan return ekspektasian (expected return). Return 

realisasian (realized return) disebut juga return harian, merupakan return yang 

telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. Return realisasian penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahan. Return 

realisasian atau return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasian (expected return) dan risiko di masa datang. Return ekspektasian 

(expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di 

masa mendatang. Berbeda dengan return realisasian yang sifatnya sudah terjadi, 

return ekspektasian sifatnya belum terjadi. Abnormal return atau exces return 

merupakan kelebihan dari return yang sesunguhnya terjadi terhadap return normal. 

Return normal merupakan return ekspektasian (return yang diharapkan oleh 

investor). Dengan demikian return tidak normal (abnormal return) adalah selisih 

antara return sesunguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian. 

Return dalam arti sebenarnya adalah suatu hasil dari penanaman modal 

atau investasi yang kita tanam. Investor akan mendapatkan return yang tingi atau 

rendah bahkan mungkin tidak mendapatkan return samas ekali. Tingi rendahnya 
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return dapat dilhat dari respon pasar yang menangapi adanya event tersebut. Maka 

hubungan keuangan dengan return adalah jika pasar bereaksi positf karena adanya 

pengumuman publikasi laporan keuangan menunjukan bahwa investor mempunyai 

akan kinerja dari perusahan itu, akibatnya permintan atas saham perusahan tersebut 

akan meningkat dan akan berdampak pada kenaikan harga saham, ini berarti return 

yang diperoleh tingi. Sedangkan pasar yang bereaksi negatif karena adanya 

pengumuman publikasi laporan keuangan akan berakibat pada penurunan harga 

saham di bursa, artinya return yang diperoleh rendah atau tidak memperoleh return 

sama sekali. Kita tidak dapat mengingkari teory Keynes yang memperkuat 

hubungan dimana “high return, high risk”, semakin tingi return yang diharapkan 

maka semakin tingi pula risiko yang dihadapi,begitu pula sebaliknya. 

Bentuk perhitungan dari rata-rata return yang dibayarkan pada berbagai 

aset melebihi waktu tbiasanya dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝐿𝑜𝑠𝑠) 

Keterangan : 

Dividend Yield = 
𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
 

Capital Gain (Loss) = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Dt : Dividen pada waktu t (tahun sekarang) 

Pt : harga saham pada waktu t(tahun sekarang) 

Pt-1 : harga saham pada waktu t-1 (tahun lalu) (Jogiyanto ;2011). 

Dividen : pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham 

yang dimiliki. 

1.1.8 Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian 

terdahulu yang didapatkan dari jurnal. Di dalamnya memperlihatkan antara judul 
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tersebut dengan judul penelitian yang penulis angkat. Penelitian tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 

Tabel Error! No text of specified style in document..1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian/Tahun/Judul Persamaan Perbedaan Hasil Sumber 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Fitriani, Ramadhani Srifitra. 

(2016). Pengaruh NPM,PBV, 

dan DER Terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Sub 

Sektor Makanan dan Minuman 

di Bursa Efek Indonesia. 

• PBV • DER 

• NPM 

• Harga 

Saham 

Variabel Net Profit Margin 

(NPM), Price to Book Value 

(PBV) dan Debt to Equity Ratio 

(DER), secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

e-Journal 

Administra

si Bisnis. 

Universitas 

Mulawarm

an 2016 

2 Arkan, Thomas. (2016). The 

Importance of Financial Ratios 

in Predicting Stock Price 

Trends: A Case Study in 

Emerging Markets, Finanse,. 

• EPS 

• PER 

• ROA 

• ROE 

• Harga 

Saham 

Hasil penelitian menunjukkan 

hubungan positif ROA, ROE dan 

rasio laba bersih. Juga rasio yang 

paling efektif pada harga saham 

untuk sektor jasa adalah ROA, 

ROE, P/E dan EPS dan sama 

untuk sektor investasi.. 

E-Jurnal 

Departmen

t of 

Economics 

University 

of Szczecin 

2016 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 Satryo, Abhimada Gatuth. Nur 

Aini Rokhmania. Pepie 

Diptyana. (2016). The 

Influence of profitability ratio, 

market ratio, and solvency 

ratio on the share prices of 

companies listed LQ45 Index. 

• PBV 

• EPS 

• Return  

saham 

• Harga 

saham 

• ROA 

• ROE 

• DER 

• DAR 

Secara umum dapat disimpulkan 

bahwa, secara parsial, Earning 

per Share (EPS) dan Price to 

Book Value (PBV) 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga saham. 

E-Jurnal 

Akuntansi 

STIE 

Perbanas 

Surabaya. 

4 Ellyvia Dian Natani (2016) 

Pengaruh EPS DER dan PBV 

Terhadap PER 

• PER 

• PBV 

• EPS 

• DER Hasil uji secara parsial (Uji-T) 

menunjukan bahwa EPS ROE 

PBV memiliki pengaruh 

signifikan terhadap PER  

E-Jurnal 

Ekonomi 

Universitas 

Nusantara 

PGRI 

5 Susilowati, dkk. (2019). 

Analisis Fundamental 

Terhadap Return Saham 

(Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Pada Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-2018) 

• PER 

• Return 

saham 

• ROA 

• CR 

• DER 

• TATO 

Hasil analisis menunjukkan 

current ratio (CR) dapat 

mengurangi tingkat return 

saham sedangkan debt equity 

ratio (DER), return on asset 

(ROA), total asset turn over 

(TATO) dan price earning ratio 

(PER) dapat meningkatkan 

tingkat pengembalian modal 

investor tersebut secara parsial.  

E-Jurnal 

Akuntasi 

Universitas 

Stikubank 

  



21 
 

 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

6 Adi Surya Hendrana (2018) 

Pengaruh PER PBV dan ROA 

Terhadap Return Saham 

• PER 

• EPS 

• Return 

saham 

• DY 

• DPR 

Hasil penelitian menunjukan 

PER tidak memediasi pengaruh 

EPS terhadap return saham. DY 

mempengaruhi return saham 

secara positif. 

E-Jurnal 

Ekonomi 

Universitas 

Sanata 

Dharma 

7 Sari, Yuni Indra. Suhermin. 

(2016). Pengaruh Faktor-

Faktor Fundamental Terhadap 

Harga Saham pada Perusahaan 

Telekomunikasi. 

• PER 

• PBV 

• EPS 

• Return 

saham 

• NPM 

• ROE 

Hasil penilitian menunjukan 

pengaruh yang dominan 

terhadap harga saham adalah Net 

Profit Margin (NPM) yang 

memiliki nilai koefisien 

determinasi parsial paling tinggi 

dibandingkan dengan variabel 

lainnya yaitu, Return On Equity 

(ROE), Earning Per Share 

(EPS), Price Earning Ratio 

(PER) dan Price To Book Value 

(PBV). 

E- Jurnal 

Ilmu dan 

Riset 

Manajeme

n. 

STIESIA 

Surabaya 

8 Saraswati. (2020). Pengaruh 

Earning Per Share, Debt To 

Equity Ratio, Return On Asset, 

Price To Book Value dan Price 

Earning Ratio Terhadap Return 

Saham Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 

Tahun 2014-2015. 

• PER 

• PBV 

• EPS 

• Return 

Saham 

• DER 

• ROA 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa EPS, DER, PBV dan PER 

berpengaruh terhadap return  

saham  sedangkan  ROA  tidak  

berpengaruh  terhadap  return  

saham. Untuk  penelitian 

selanjutnya  diharapkan  dapat  

menambah  variabel  penelitian  

yang  lain  misalnya  Net  Profit 

Margin dan Curren Ratio. 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Kanjuruha

n 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

9 Mayuni dan Suarjaya. (2018). 

Pengaruh ROA, FIRM SIZE, 

EPS, Dan PER Terhadap 

Return Saham Pada Sektor 

Manufaktur Di BEI. 

• PER 

• EPS 

• Return 

saham 

• ROA 

• Firm Size 

Hasil analisis secara parsial 

menunjukan bahwa Return on 

Asset (ROA) berpengaruh positif 

signifikan terhadap return 

saham. Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap Return Saham. 

Sedangkan Firm Size dan Price 

Eaning Ratio (PER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham. 

E-Jurnal 

Ekonomi 

Universitas 

Udayana 

10 Hanivah dan Wijaya. (2018). 

Pengaruh Debt to Equity Ratio, 

Total Asset Turn over, Inflasi 

dan BI Rate terhadap Return 

Saham. 

• Return 

saham 

• DER 

• TATO 

• Inflasi 

• BI Rate 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Inflasi dan BI rate 

berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham. 

E- Jurnal 

Akuntansi 

Akademi 

Akuntansi 

Bina Insani 

11 Antara dan Suryantini. (2019). 

Pengaruh Rasio Pasar 

Terhadap Return Saham 

Padasaham LQ-45 Di Bursa 

Efek Indonesia. 

• PER 

• PBV 

• Return 

Saham 

• Rasio 

Pasar 

• PSR 

Hasil analisis ditemukan bahwa 

rasio pasar yang diproksikan 

dengan PBV, PER, dan PSR 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return 

saham. 

E-Jurnal 

Manajeme

n 

Universitas 

Udayana 

 

1.2 Kerangka Pemikiran 

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya (Robert Ang, 2001). Dalam teori pasar modal, 

tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang 

diperdagangkan di pasar modal (saham perusahaan go public) biasa diistilahkan 

dengan return. Dalam pasar saham tidak selalu menjanjikan suatu return yang pasti 

bagi investor. Namun beberapa komponen return saham yang memungkinkan 

pemodal meraih keuntungan adalah deviden, saham bonus, dan capital gain. 

Komponen suatu return terdiri dari dua jenis yaitu current income 

(pendapatan lancar) dan capital gain (keuntungan selisih harga). Current income 
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adalah keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran bersifat periodik seperti 

pembayaran bunga deposito, bunga obligasi dan sebagainya. Disebut juga 

pendapatan lancar maksudnya adalah keuntungan yang diterima biasanya dalam 

bentuk kas atau setara kas, sehingga dapat diuangkan dengan cepat. Misalnya kupon 

bunga obligasi yang membayar bungan dalam bentuk giro/cek, yang tinggal 

diuangkan, demikian juga dividen saham, yaitu dibayarkan dalam bentuk saham, 

yang dikonversi menjadi uang kas dengan cara menjual saham yang diterimanya 

(Robert Ang: 1997). 

Komponen kedua dari return adalah capital gain, yaitu keuntungan yang 

diterima karena adanya selisih harga jual dengan harga beli suatu instrumen 

investasi. Tentunya tidak semua instrumen investasi memberikan komponen return 

berupa capital gain atau capital loss. Capital gain sangat tergantung dari harga 

pasar instrumen investasi yang bersangkutan, yang berarti bahwa instrumen 

investasi tersebut habis diperdagangkan di pasar. Karena dengan adanya 

perdagangan maka akan timbul perubahan-perubahan nilai suatu investasi. 

Investasi yang dapat memberikan capital gain seperti obligasi dan saham, 

sedangkan yang tidak memberikan komponen return capital gain seperti sertifikat 

deposito, tabungan dan sebagainya. 

Return Saham merupakan salah satu ketertarikan investor untuk 

berinvestasi di suatu perusahaan, begitupun dengan perusahaan yang mendapat 

keuntungan dari para investor dalam hal suntikan dana.  Return Saham sangat 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Seperti PER, PBV dan EPS, ketiganya memiliki 

peran masing-masing dalam memengaruhi return saham. Maka perusahaan harus 

memperhatikan kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahan telah melaksanakan dengan 

mengunakan aturan-aturan pelaksanan keuangan secara baik dan benar. (Fahmi ; 

2011). 

Menurut Husnan (2006:76) PBV rasio ini menunjukkan berapa besar nilai 

perusahaan dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik perusahaan, 

semakin tinggi rasio ini, Semakin besar tambahan kekayaan yang dinikmati oleh 
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pemilik perusahaan. Saham yang memiliki PBV tinggi dapat dianggap sebagai 

saham yang harganya lebih mahal dibandingkan harga saham lain yang sejenis. 

Saham yang tinggi harganya biasanya mencerminkan kualitas kinerja perusahaan 

tersebut yang baik dan pertumbuhannya cukup pesat. PBV yang tinggi diharapkan 

akan menghasilkan return yang tinggi pula dari suatu saham seiring pertumbuhan 

perusahaan tersebut pada masa akan datang. 

Putri (2012) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Return On 

Assets, Earning Per Share, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio dan Price to 

Book Value terhadap return saham. Dengan hasil PBV berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap return saham. Komponen penting yang harus diperhatikan 

dalam analisis perusahaan adalah EPS. Informasi EPS suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahan yang siap dibagikan bagi semua 

pemegang saham. EPS adalah jumlah pendapatan dalam suatu periode untuk saham 

beredar, maka dari itu apabila nilai EPS semakin tinggi, maka harga saham 

meningkat yang mengakibatkan return pada saham pun ikut meningkat Tandelilin 

(2001:241). Semakin tinggi nilai EPS suatu perusahaan, maka akan 

menggembirakan bagi pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan 

untuk pemegang saham Darmadji (2001:139). Dengan demikian, besarnya EPS 

perusahaan tentu mempengaruhi harga saham yang berimbas return yang positif. 

Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh antara EPS dan return saham telah 

dilakukan oleh Puji (2005), yang menggunakan variabel bebas EPS, PER dan DER, 

sedangkan variabel terikatnya adalah return saham. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Pada umumnya perusahaan‐perusahaan yang dapat beroperasi dengan baik 

akan mempunyai rasio PBV yang tinggi, dimana hal ini menunjukkan nilai saham 

suatu perusahaan dihargai diatas nilai bukunya. Semakin tinggi rasio PBV suatu 

perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula penilaian investor terhadap 

perusahaan yang bersangkutan, relatif apabila dibandingkan dengan dana yang 

diinvestasikannya. Hal ini akan berakibat pada semakin meningkatnya harga saham 

suatu perusahaan. Tingginya harga saham akan meningkatkan PER. Penelitian ini 
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telah dilakukan oleh Natani (2016) dengan hasil bahwa PBV berpengaruh positif 

terhadap PER. 

Menurut Tandelilin (2001:241), EPS menilai pendapatan bersih yang 

diperoleh setiap lembar saham biasa. EPS menunjukkan besarnya laba bersih setelah 

pajak yang dibagikan kepada pemegang saham. Apabila EPS tinggi maka akan 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di saham tersebut. 

Meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di saham yang 

bersangkutan akan membuat harga saham tersebut meningkat. Dengan demikian, 

harga saham yang meningkat akan meningkatkan nilai PER. Penelitian ini telah 

dilakukan oleh Natani (2016) dengan hasil bahwa EPS berpengaruh positif terhadap 

PER. 

Rasio harga/laba mencerminkan ekspektasi pemodal menyangkut kinerja 

perusahaan di masa mendatang. Semakin optimistik ekspektasi ini, maka akan 

semakin tinggi pula kemungkinan rasio harga/labanya. Keinginan investor untuk 

melakukan analisis kesehatan suatu saham melalui rasio-rasio keuangan seperti 

PER, dikarenakan adanya keinginan investor atau calon investor akan hasil return 

saham yang layak dari suatu investasi saham Susilowati (2003:53). Perusahaan 

yang diharapkan akan memiliki pertumbuhan yang baik (mempunyai prospek baik 

di masa mendatang) memiliki nilai PER yang tinggi. Begitupun sebaliknya, 

perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan yang rendah mempunyai 

PER yang rendah pula. Dari segi investor, PER yang terlalu tinggi barangkali tidak 

menarik karena harga saham barangkali tidak akan naik lagi, yang berarti 

kemungkinan memperoleh return saham yang rendah. Astiani Pratiwi (2016) 

melakukan penelitian untuk menguji pengaruh Price Earning Ratio, Price to Book 

Value, dan Return On Asset terhadap return saham. Dengan hasil PER berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap return saham. 

Menurut Poernamawati (2008), rasio Price to Book Value (PBV) 

merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku ekuitas perusahaan, 

menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan menciptakan nilai relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan oleh pihak investor. Tinggi nya nilai PBV 
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perusahaan meningkatkan kepercayaan pasar dan harga saham. Jika harga saham 

naik maka permintaan pasar terhadap saham perusahaan akan ikut naik. Dengan 

demikian, meningkatnya harga saham akan meningkatkan nilai PER pada 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi PER maka semakin rendahnya saham yang 

akan diterima oleh investor karena harga sahamnya sudah tergolong tinggi. EPS 

adalah laba bersih per lembar saham biasa yang beredar dalam satu periode. Pada 

umumnya, EPS menjadi perhatian pemegang saham dan calon pemegang saham 

serta manajemen. EPS menunjukkan jumlah uang yang dihasilkan setiap lembar 

saham. semakin besar EPS semakin besar pula keuntungan/return yang diterima 

pemegang saham Alwi (2003:77). Jika EPS suatu perusahaan meningkat, maka 

permintaan saham perusahaan semakin banyak. Hal tersebut menyebabkan harga 

saham perusahaan cenderung meningkat, dengan meningkatnya harga saham 

perusahaan akan meningkatkan nilai PER perusahaan tersebut. Tingginya nilai PER 

berdampak pada tingkat return saham yang akan diterima investor. 

Meningkatnya nilai PBV suatu perusahaan akan meningkatkan nilai PER 

dan EPS karena kepercayaan pasar dan harga saham ikut naik sehingga Return 

Saham pun meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa PER, PBV dan EPS 

berpengaruh terhadap Return Saham 

1.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat hipotesis penelitian 

sebagai berikut: “Terdapat Pengaruh Price Earning Ratio, Price to Book Value dan 

Earning Per Share Terhadap Return Saham PT Media Nusantara Citra Tbk. Periode 

2011 hingga 2020”. 


