
 

10 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESA 

2. 1. 1 Teori Signalling 

 Teori signal menjelaskan tentang bagaimana para investor memiliki 

informasi yang sama tentang prospek perusahaan sebagai manajer perusahaan 

ini disebut informasi simetris. Namun dalam kenyataannya manajer sering 

memiliki informasi lebih baik dari investor luar. Hal ini disebut informasi 

asimetris, dan ini memiliki dampak penting pada struktur modal yang optimal 

(Husnan & Pudjiastuti, 2006). 

 Signalling theory juga menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak 

eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi tersebut adalah 

karena terdapat asimetris informasi antara perusahaan dan pihak investor 

karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan 

prospek yang akan datang dibandingkan pihak luar (investor atau kreditor). 

Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan 

mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi asimetris informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetris 

informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya 

berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi 
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ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al., 

2000). 

 Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi 

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada 

perusahaan lain (Rahayu, 2010). 

2. 1. 2 Teori Stewardship 

 Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para 

manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan 

pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori 

stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para 

eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak 

dengan cara terbaik pada principalnya. Stewardship theory dibangun di atas 

asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada 

hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, 

memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Usamah, 2010). 

 Puspitarini (2012) menyatakan bahwa teori tata laksana (Stewardship 

theory) ini memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk 

bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun 

stakeholders pada khususnya. 
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 Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan 

organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan 

memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga 

dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari 

stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik 

(Raharjo, 2007). 

2. 1. 3 Harga Saham 

a. Pengertian Harga Saham 

 Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas 

(Darmadji & Fakhrudin, 2012).  Menurut Sulistyastuti (2005), saham adalah 

surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Definisi tentang 

saham dijelaskan berbeda-beda antara satu penulis dengan penulis lainnya, 

namun intinya  mereka mengatakan bahwa saham adalah suatu tanda atau 

bukti kepemilikan seseorang atau badan usaha terhadap perusahaan yang 

menerbitkan saham tersebut. 

 Harga saham  adalah harga yang terbentuk dari proses permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar modal. Menurut Rizal & Permatasari (2015), 

naik turunnya harga saham yang diperdagangkan di lantai bursa ditentukan 

oleh kekuatan pasar. Jika pasar menilai bahwa perusahaan penerbit saham 

dalam kondisi baik biasanya harga saham perusahaan yang bersangkutan akan 

naik, sedangkan jika perusahaan dinilai rendah oleh pasar, harga saham 
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perusahaan juga akan ikut turun bahkan bisa lebih rendah dari harga di pasar 

sekunder. 

 Menurut Isyani (2015), selembar saham mempunyai nilai atau harga dan 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

1) Harga nominal 

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten 

untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga 

nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya 

ditetapkan berdasarkan nilai nominal. 

2) Harga Perdana 

Harga ini merupakan harga pada waktu harga saham tersebut dicatat di 

bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan 

diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat 

biasanya untuk menentukan harga perdana. 

3) Harga Pasar 

Harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, 

maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan yang 

lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Transaksi 

di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang 

disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar 

mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar 

sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan 
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penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan dan di surat kabar atau di 

media lain adalah harga pasar. 

Dalam penelitian ini, variabel harga saham yang dimaksud yaitu harga 

pasar saham. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham  perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham di BEI 

selalu mengalami fluktuasi dikarenakan perilaku investor. Jika banyak investor 

yang tertarik untuk membeli saham suatu perusahaan, maka harga saham tersebut 

akan naik. Sebaliknya jika banyak investor yang menjual saham suatu perusahaan, 

maka hal tersebut akan menurunkan harga saham tersebut. 

 Menurut Weston & Brigham (1993), secara umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku investor sehingga berdampak pada fluktuasi harga 

saham adalah sebagai berikut : 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah berupa informasi-informasi yang berasal dari 

perusahaan atas suatu saham, seperti : 

a) Promosi, pengumuman tentang produksi, informasi rincian kontak, 

perubahan harga produk perusahaan, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan 

penjualan. 

b) Informasi pendanaan seperti besar ekuitas dan hutang. 

c) Informasi seputar struktur organisasi perusahaan. 
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d) Informasi diversifikasi (laporan merger, investasi ekuitas, laporan 

akuisis, divestasi dan lain-lain). 

e) Informasi ekspansi, riset, penutupan cabang usaha dan lainnya. 

f) Informasi ketenagakerjaan (pemogokan, kontrak kerja baru, 

outsource, hubungan dengan serikat buruh dan lain-lain). 

g) Laporan keuangan (analisis rasio keuangan seperti ROI, ROE, 

EPS, NPM, DPS dan lain-lain). 

h) Informasi analisis proyeksi tingkat risiko perusahaan. 

 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal berupa informasi-informasi diluar perusahaan namun 

yang dimungkinkan dapat berdampak pada keadaan perusahaan atau pasar 

saham, seperti : 

a) Informasi pemerintah terkait perubahan suku bunga tabungan, kurs 

valas, inflasi, regulasi dan deregulasi ekonomi. 

b) Informasi hukum, seperti tuntutan karyawan, tuntutan pajak 

(masalah hukum yang melibatkan perusahaan). 

c) Kebijakan pada industri sekuritas (laporan tahunan, insider trading, 

volume/harga saham perdagangan/ pembatasan/ penundaan 

trading). 

d) Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar yang 

merupakan faktor berpengaruh signifikan pada pergerakan harga 

saham. 
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e) Keadaan bursa saham, pasar modal. 

f) Isu-isu ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. 

EPS dan DPS adalah termasuk dalam faktor internal (dari dalam 

perusahaan) yang mempengaruhi harga saham. 

2. 1. 4 Analisis Sekuritas 

 Analisis sekuritas merupakan analisis yang dilakukan untuk memprediksi 

harga saham di masa yang akan datang. Menurut (Halim, 2005), investor perlu 

melakukan analisis terhadap suatu efek atau sekelompok efek untuk 

mengidentifikasi efek yang salah harga (mispriced), apakah harganya terlalu 

tinggi (over price) atau terlalu rendah (under price). Analisis sekuritas dapat 

dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu analisis fundamental, analisis 

teknikal dan analisis informasional. 

a. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan salah satu cara yang lazim 

digunakan  oleh para pemodal untuk menilai saham. Analisis fundamental 

memiliki asumsi dasar bahwa harga saham tidaklah diukur dari standar 

harga pasar, melainkan di prediksikan terlebih dahulu dengan analisis 

kinerja keuangan perusahaan (Qoribulloh, 2013). 

Analisis fundamental adalah analisis yang memperkirakan harga 

saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi faktor-fakor yang 

mempengaruhi harga saham tersebut sehingga investor mengetahui apakah 
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investasi pada perusahaan yang akan menjadi milik investor 

menguntungkan atau tidak. 

Analisis fundamental berlandaskan atas kepercayaan bahwa nilai 

suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan yang menerbitkan 

saham tersebut. Dalam analisis fundamental, proyeksi harga saham 

dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi prestasi perusahaan di 

masa yang akan datang. Jika prospek suatu perusahaan publik adalah 

sangat kuat dan baik, maka harga saham perusahaan tersebut diperkirakan 

akan merefleksikannya dengan peningkatan harga saham. Para penganut 

analisis fundamental berasumsi bahwa apabila kondisi fundamental atau 

kinerja keuangan perusahaan semakin baik maka saham yang diharapkan 

juga akan mengalami kenaikan (Ghozali & Sugiyanto, 2002). 

b. Analisis Teknikal 

Halim (2005) menyatakan bahwa asumsi dasar yang berlaku dalam 

analisis teknikal adalah (1) harga pasar saham ditentukan oleh interaksi 

penawaran dan permintaan; (2) penawaran dan permintaan itu sendiri 

dipengaruhi oleh banyak  faktor, baik yang rasional maupun irasional; (3) 

perubahan harga saham cenderung bergerak mengikuti tren tertentu; (4) 

tren tersebut dapat berubah karena bergesernya penawaran dan 

permintaan; (5) pergerakan penawaran dan permintaan dapat dideteksi 

dengan mempelajari diagram dari perilaku pasar; (6) pola-pola tertentu 

yang terjadi pada masa lalu akan terulang kembali di masa mendatang. 
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Pada analisis teknikal, kenaikan daan penurunan harga saham pada 

periode sebelumnya dan tren harga saham digunakan untuk memprediksi 

harga saham pada periode berikutnya. 

c. Analisis Informasional 

Analisis informasional merupakan analisis yang didasarkan pada 

informasi- informasi mengenai harga saham yang beredar di pasar. Samsul 

(2006) menyatakan analisis informasional memiliki asumsi bahwa harga 

saham bergerak secara acak yang berarti bahwa fluktuasi harga saham 

tergantung pada informasi baru (new information) yang akan diterima, 

tetapi informasi tersebut tidak tahu kapan akan diterimanya sehingga 

informasi baru dan harga saham itu disebut unpredictable. Informasi 

tersebut akan berupa kabar baik (good news) ataupun kabar buruk (bad 

news) juga tidak diketahui. Apabila sudah diketahui, maka informasi itu 

disebut informasi sekarang (today’s information) dan segera akan 

mempengaruhi harga saham sekarang. Akan tetapi tidak ada satu pun 

pihak yang dapat terus-menerus menebak dengan benar harga saham pada 

esok hari karena informasi baru untuk esok hari tidak dapat diketahui pada 

hari ini. Perkiraan harga saham esok harus dapat dilakukan pada hari ini 

berdasarkan informasi baru hari ini, tetapi tidak dapat menjamin 

kebenarannya. 

2. 1. 5 Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara 

jumlah tertentu dengan jumlah lainnya pada laporan keuangan. Penggunaan 
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rasio keuangan akan menjelaskan dan memberikan gambaran tentang baik 

buruknya keadaan serta posisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan 

dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan, diperlukan 

perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu 

(Qoribulloh, 2013). 

 Harmono (2009) menyatakan bahwa rasio keuangan dapat dikelompokkan 

menjadi : rasio likuiditas (liquidity ratio), rasio solvabilitas (leverage ratio), 

rasio profitabilitas (profitability ratio), rasio aktivitas (activity ratio) dan rasio 

penilaian (valuation ratio).  

2. 1. 6 Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas dapat memberikan informasi mengenai kinerja 

keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan suatu rasio yang 

bertujuan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Harmono (2009) menyatakan 

bahwa analisis rasio profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental 

perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan 

dalam memperoleh laba. 

 Menurut Nurlia (2010) rasio profitabilitas merupakan daya tarik utama 

dari perusahaan dan para pemegang perusahaan. Adapun rasio profitabilitas 

adalah sebagai berikut: 
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a) Operating Profit Margin, yaitu rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan usaha 

perusahaan tersebut. 

b) Net Profit Margin, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan penjualan yang 

dicapai dengan memperbandingkan antara laba bersih setelah pajak setelah 

penjualan bersih. 

c) Return On Investment, adalah suatu cara untuk mengukur seberapa banyak 

laba bersih yang bisa diperoleh dari kekayaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

d) Return On Equity, adalah rasio untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

pengembalian dana yang telah diinvestasikan dalam suatu perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat ROE suatu perusahaan maka semakin baik tingkat 

pengembalian dari dana yang telah diinvestaasikan. 

e) Earning Per Share, adalah keuntungan yang tersedia bagi pemegang 

saham biasa, keuntungan ini diperoleh setelah dikurangi deviden dan hak-

hak lainnya untuk pemegang saham prioritas dengan cara membagi jumlah 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah 

lembar saham biasa yang beredar akan diketahui keuntungan untuk tiap 

lembar saham. 

f) Return On Assets, adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

dan aktiva total perusahaan. 
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Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah earning 

per share (EPS). 

2. 1. 7 Earnings Per Share (EPS) 

 Earning per share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba 

pada tiap sahamnya (Darmadji & Fakhrudin, 2012). EPS merupakan salah satu 

indikator keberhasilan perusahaan  ketika membahas kinerja suatu perusahaan 

atau nilai saham perusahaan. Samsul (2006) menyatakan bahwa membeli 

saham berarti berarti membeli prospek perusahaan, itu tercermin pada laba per 

saham (earning per share). EPS memberikan informasi yang penting bagi 

investor untuk menilai seberapa besar kemampuan perusahaan dalam  

menghasilkan laba untuk tiap lembar saham. 

 EPS menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah saham 

yang beredar. Semakin tinggi nilai EPS berarti semakin besar laba yang 

diperoleh pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya. Nilai 

EPS yang tinggi akan meningkatkan harga saham, begitu pula sebaliknya nilai 

EPS yang rendah akan menurunkan harga saham. 

Earning per share (EPS) dapat dihitung menggunakan rumus : 

EPS = 
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2. 1. 8 Dividen 

 Dividen merupakan pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham (Sugiono, 2009). Menurut Difah (2011) dividen merupakan 

bagian dari laba bersih yang dibagikan pemegang saham. Sedangkan menurut 

Basuki (2012) mendefinisikan dividen sebagai pembagian keuntungan yang 

diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari para 

pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada 

umumnya dividen merupakan daya tarik bagi pemegang saham dengan 

orientasi jangka panjang. 

 Handayani BS (2010) mengemukakan bahwa tujuan pembagian dividen 

adalah : a) memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Sebagian 

investor menanamkan dananya untuk memperoleh dividen dan tingginya 

dividen yang dibayarkan akan mempengaruhi harga saham, b) menunjukkan 

likuiditas perusahaan. Pembayaran dividen diharapkan sebagai suatu indikator 

bahwa kinerja perusahaan baik dan mampu menghadapi gejolak ekonomi serta 

memberi hasil kepada investor, c) sebagian investor memandang risiko 

dividen lebih rendah dibanding capital gain, d) memenuhi kebutuhan 

konsumsi para pemegang saham, e) dividen digunakan sebagai alat 

komunikasi antara manajer dan pemegang saham. 

 Dividen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dividend per share 

(DPS). 
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2. 1. 9 Dividend Per Share (DPS) 

 Dividend per share merupakan total semua dividen tunai yang dibagikan 

dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Besarnya jumlah dividen 

yang diperoleh oleh investor untuk per lembar saham yang dimiliki dapat 

dilihat dalam rasio dividend per share (DPS). Dividend per share (DPS) 

menyatakan bahwa sumber pembiayaan dividen kas kepada pemegang saham 

berasal dari laba ditahan yang ditentukan dibagi dengan jumlah lembar saham 

yang beredar (Aminah et al., 2016). 

 Menurut Maryati (2012) dalam Aminah et al. (2016) informasi mengenai 

dividend per share sangat diperlukan untuk mengetahui berapa besar 

keuntungan setiap lembar saham yang akan diterima oleh para pemegang 

saham. Jika dividend per share yang diterima naik maka akan mempengaruhi 

harga saham di pasar modal. Karena dengan naiknya dividend per share 

kemungkinan besar akan menarik investor untuk membeli saham suatu 

perusahaan tersebut. Dengan banyaknya saham yang dibeli maka harga saham 

suatu perusahaan akan naik di pasar modal. 

Dividend per share (DPS) dapat dihitung menggunakan rumus : 

DPS = 
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2. 2 Penelitian yang Relevan 

 Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang 

pengaruh earning per share (EPS) dan dividend per share (DPS) terhadap 

harga saham. Hasil dari beberapa peneliti tersebut akan digunakan sebagai 

bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

 Hutami (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Dividend 

Per Share, Return on Equity dan Net Profit Margin terhadap Harga Saham 

Perusahaan Industri Manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana 

untuk menguji pengaruh variabel bebas tehadap variabel terikat secara parsial, 

sedangkan untuk uji simultan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel dividend per share 

(DPS), return on equity (ROE) dan net profit margin (NPM) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Secara parsial variabel 

dividend per share (DPS), return on equity (ROE) dan net profit margin 

(NPM) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap harga saham. 

 Penelitian Hutami memiliki persamaan dalam variabel penelitian dan 

objek penelitian dengan penelitian ini yaitu variabel DPS dan harga saham, 

dan sama-sama mengambil sampel penelitian pada perusahaan manufaktur. 

Perbedaannya, terdapat variabel return on equity (ROE) dan net profit margin 

(NPM) pada penelitia Hutami sedangkan pada penelitian ini telah 

menambahkan variabel bebas yaitu earning per share (EPS). 



 

25 
 

 Murtiningsih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh ROA, 

ROE, NPM, EPS dan DER terhadap Tingkat Harga Saham pada Perusahaan 

Food and Beverages di BEI tahun 2008-2010”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel return on assets (ROA) dan return on equity 

(ROE) memiliki pengaruh dengan arah positif tetapi tidak signifikan terhadap 

harga saham, sedangkan net profti margin (NPM) dan earning per share 

(EPS) memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap harga 

saham, dan debt to equity ratio (DER) memiliki pengaruh dengan arah negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap harga saham. 

 Penelitian Murtiningsih memiliki persamaan dalam variabel penelitian dan 

teknik analisis data dengan penelitian ini yaitu variabel  EPS dan harga saham, 

dan sama-sama menggunakan teknik analisis regresi berganda. Perbedaannya, 

terdapat variabel ROA, ROE, NPM dan DER pada penelitian Murtiningsih 

dan pada penelitian ini telah menambahkan variabel bebas yaitu dividend per 

share (DPS). Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, berbeda dengan penelitian Murtiningsih yang mengambil 

sampel perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI. 

 Priatinah & Kusuma (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Return on Investment (ROI), Earning per Share (EPS) dan Dividend per Share 

(DPS) terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2010”. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh variabel bebas 

tehadap variabel terikat secara parsial, sedangkan untuk uji simultan 
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menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel return on investment (ROI), earning per share (EPS) 

dan dividen per share (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham. Secara parsial variabel return on investment (ROI), earning per 

share (EPS) dan dividen per share (DPS) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

 Penelitian Priatinah dan Kusuma memiliki persamaan dalam variabel 

penelitian dengan penelitian ini yaitu variabel EPS, DPS dan harga saham,. 

Perbedaannya, terdapat variabel ROI pada penelitian Priatinah dan Kusuma. 

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI, berbeda dengan penelitian Priatinah dan Kusuma yang mengambil 

sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 Kristiani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Return on 

Investment (ROI), Earning per Share (EPS) dan Dividend per Share (DPS) 

terhadap Harga Saham Perusahaan Otomotive yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode Tahun 2008-2011”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel return on investment (ROI), earning per share 

(EPS) dan dividend per share (DPS) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap harga saham. 

 Penelitian Kristiani memiliki persamaan dalam variabel penelitian dengan  

penelitian ini yaitu variabel EPS, DPS dan harga saham. Perbedaannya 

terdapat variabel ROI pada penelitian Kristiani. Penelitian ini mengambil 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, berbeda dengan 
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penelitian Kristiani yang mengambil sampel perusahaan otomotive yang 

terdaftar di BEI. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis yang 

berbeda yaitu analisis jalur (path analysis). 

 Aminah et al. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Dividend Per Share, Return on Equity, Net Profit Margin, Return on 

Investment dan Return on Asset Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Real 

Estate dan Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 

2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPS 

dan ROI memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham, sedangkan 

variabel ROE, NPM dan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap harga 

saham. 

 Penelitian Aminah dkk. memiliki persamaan dalam variabel penelitian 

penelitian ini yaitu variabel DPS dan harga saham. Perbedaannya terdapat 

variabel ROE, NPM, ROI dan ROA pada penelitian Aminah et al. dan pada 

penelitian ini telah menambahkan variabel bebas yaitu earning per share 

(EPS). Pada teknik analisis data juga berbeda karena pada penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis). 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Relevan 

No. Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Hutami 

(2012) 

Pengaruh Dividend 

per Share, Return on 

Equity dan Net Profit 

Margin terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan Industri 

Manufaktur yang 

Tercatat di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2006-2010. 

Dividend per 

share (DPS), 

return on equity 

(ROE), net profit 

margin (NPM) 

dan harga saham. 

DPS, ROE dan 

NPM 

berpengaruh 

positif 

terhadap harga 

saham secara 

parsial. 

2. Murtiningsih 

(2012) 

Pengaruh Return on 

Asset (ROA), Return 

on Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), 

Earning per Share 

(EPS) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) 

terhadap Tingkat 

Harga Saham pada 

Perusahaan Food and 

Beverages di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 

2008-2010. 

Return on asset 

(ROA), return 

on equity (ROE), 

net profit margin 

(NPM), earning 

per share (EPS), 

debt to equity 

ratio (DER) dan 

harga saham 

ROA 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham, ROE 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham, NPM 

dan EPS 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan  
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No. Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

    terhadap harga 

saham, dan 

DER 

berpengaruh 

negatif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

3. Priatinah & 

Kusuma 

(2012) 

Pengaruh Return on 

Investment (ROI), 

Earning per Share 

(EPS) dan Dividend 

per Share (DPS) 

terhadap Harga Saham 

Perusahaan 

Pertambangan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2008-2010. 

Return on 

investment 

(ROI), earning 

per share (EPS), 

dividend per 

share (DPS) dan 

harga saham 

ROI, EPS dan 

DPS secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

4. Kristiani 

(2014) 

Pengaruh Return on 

Investment (ROI), 

Earning per Share 

(EPS) dan Dividend 

per Share (DPS) 

terhadap Harga Saham 

Perusahaan Otomotive 

yang Terdaftar di  

Return on 

investment 

(ROI), earning 

per share (EPS), 

dividend per 

share (DPS) dan 

harga saham 

ROI, EPS dan 

DPS secara 

parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 
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No. Peneliti Judul Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

  Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2008-

2011. 

  

5. Aminah et al. 

(2016) 

Pengaruh Dividen per 

Share (DPS), Return 

on Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), 

Return on Investment 

(ROI) dan Return on 

Asset (ROA) terhadap 

Harga Saham pada 

Perusahaan Real 

Estate dan Property 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

Periode Tahun 2011-

2013. 

Dividen per 

share (DPS), 

return on equity 

(ROE), net profit 

margin (NPM), 

return on 

investment 

(ROI), return on 

asset (ROA) dan 

harga saham 

DPS, ROE, 

NPM, ROI 

dan ROA 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

 

2. 3 Hipotesis 

2. 3. 1 Pengaruh Profitabilitas (Earning Per Share) terhadap Harga 

Saham 

Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan. Menurut Irawati (2006) Profitabilitas 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam 
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menghasilkan laba selama periode tertentu. Earning per share adalah salah 

satu rasio profitabilitas. 

Earning per share merupakan perbandingan antara earning dengan 

jumlah saham yang beredar pada perusahaan. EPS memberikan informasi 

penting bagi investor dalam menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba tiap lembar saham yang beredar. Rasio ini juga merupakan 

indikator untuk memprediksi keberhasilan atau kegagalan yang akan diperoleh 

investor di masa yang akan datang atas investasi yang akan dilakukan. 

 Jika rasio yang didapat rendah berarti perusahaan tidak menghasilkan 

kinerja yang baik dengan memperhatikan pendapatan. Pendapatan yang 

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

yang didapat tinggi berarti perusahaan dapat dikatakan sudah mapan (mature) 

(S. S. Harahap, 2007). 

 Semakin tinggi nilai EPS merupakan hal yang menggembirakan pemegang 

saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham, 

maka investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan harga saham (Darmadji & Fakhrudin, 2012). Penjelasan 

tersebut berhubungan dengan teori sinyal yaitu perusahaan memberikan sinyal 

kepada pengguna laporan bahwa perusahaan tersebut baik. Sinyal yang 

diberikan yaitu berupa informasi keuangan seperti earning per share. Semakin 

baik nilai earning per share perusahaan berarti perusahaan tersebut 

memberikan sinyal kepada para pengguna laporan bahwa perusahaan memiliki 
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prospek yang baik dan akan berdampak teradap minat investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga akan mempengaruhi harga 

saham perusahaan. Maka dari itu, hal ini semakin meyakinkan bahwa EPS 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. 

2. 3. 2 Pengaruh Profitabilitas (earning per share) terhadap Dividen 

(dividend per share) 

Informasi profitabilitas bisa dijadikan dasar untuk 

menilai seberapa besar nilai kembalian investasi yang dilakukan, atau untuk 

menilai seberapa besar earning yang diperoleh dari setiap saham yang dibeli 

investor. Laba perusahaan ataupun keuntungan yang didapat perusahaan setiap 

tahunnya akan dialokasikan oleh perusahaan, apakah akan dibagikan sebagai 

dividen atau laba akan ditahan oleh perusahaan untuk melakukan investasi (R. 

A. Harahap, 2008). 

Salah satu tujuan investor berinvestasi di perusahaan adalah 

memperoleh dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. 

Profitabilitas memiliki peranan utama dalam hubungannya dengan dividen 

karena dividen merupakan bagian dari laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini 

berhubungan dengan teori stewardship yaitu manajemen bertindak sebaik-

baiknya sesuai tujuan perusahaan untuk kepentingan publik dan stakeholders. 
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Teori stewardship menjelaskan hubungan yang kuat antara kesuksesan 

organisasi dengan kepuasan pemilik. Tujuan perusahaan pada umumnya 

adalah untuk memperoleh profit. Jika profit besar maka kemungkinan 

memberi kepuasan kepada pemilik berupa dividen juga akan besar. Nurraiman 

(2014) menyatakan bahwa meningkatnya profitabilitas yang dicapai 

perusahaan akan meningkatkan harapan investor untuk memperoleh dividen 

yang tinggi pula. Semakin besar profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pula laba yang diperoleh dan dividen juga akan semakin besar. 

Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap dividen pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. 

2. 3. 3 Pengaruh Dividen (dividend per share) terhadap Harga Saham 

 Laba perusahaan dapat menjadi acuan investor untuk melakukan investasi. 

Dari informasi laba bersih perusahaan, investor dapat menilai pertumbuhan 

perusahaan. Dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya berasal dari 

laba 

bersih perusahaan. Dividen yang diberikan oleh perusahaan dapat berpengaruh 

positif pada sikap investor, dan dapat merangsang investor untuk berinvestasi.  

Akan tetapi banyak juga perusahaan yang tidak memberikan dividen malah 

investor lebih banyak berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Harga 

saham 

di bursa efek akan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pada 
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saat permintaan saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung 

meningkat. Sebaliknya, pada saat banyak orang menjual saham, maka harga 

saham tersebut cenderung akan mengalami penurunan (Nurraiman, 2014). 

 Menurut R. A. Harahap (2008) dengan diberikannya dividen kepada 

investor umumnya menarik perhatian investor untuk membeli saham 

perusahaan tersebut yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain, investor berinvestasi pada 

saham perusahaan tersebut sehingga membuat  saham perusahaan tersebut 

meningkat likuiditasnya menjadi semakin tinggi. Hal tersebut tentunya 

berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham. 

 Penjelasan di atas berhubungan dengan teori sinyal yaitu perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetris informasi. Salah 

satu cara untuk mengurangi asimetris informasi adalah dengan memberikan 

sinyal pada pihak luar. Informasi keuangan yang baik akan menghasilkan 

sinyal yang baik pula. Adanya informasi mengenai dividen akan menarik 

investor untuk berinvestasi di perusahaan, sehingga mempengaruhi harga 

saham perusahaan dikarenakan banyaknya permintaan terhadap saham 

tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H3 : Dividen berpengaruh positif terhadap Harga Saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. 
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2. 4 Kerangka Penelitian 

 Berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesa yang diuraikan diatas, 

maka dapat digambarkan hubungan antara variabel dependen dan 

independennya adalah sebagai berikut : 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

  

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Profitabilitas 

(earning per 

share) 

Dividen 

(dividend per 
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H1 
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