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ABSTRAK 

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu primary sector di Bursa 

Efek Indonesia sehingga industriinilebih mencerminkan keadaan pasar modal. 

Harga saham yang sangat sensitif menuntut investor perlu melakukan analisis baik 

secara teknikal maupun fundamental.Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh Economic Value Added (EVA), Return on Asset (ROA), Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Daftar Efek Syariah sebagai obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, data yang digunakan merupakandata sekunder yaitu 

laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari www.idx.co.id.Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi data panel. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji F, uji t, 

dan koefisien determinasiAdjusted R
2
. 

 

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa secara simultan variabel EVA, 

ROA, CR, DER dan TATO berpengaruh signifikan terhadap harga saham dengan 

nilai signifikan sebesar 0,0223. Hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel 

EVA, CR, DER dan TATO tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel 

ROA memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap harga saham. 

Koefisien determinasi Adjusted R
2
 sebesar 0,1027 atau 10,27% yang artinya 

bahwa kelimavariabel independen dapat menjelaskan variabel dependen 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah EVA memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap harga saham yang disebabkan investor mengabaikan nilai tambah 

ekonomi yang diberikan perusahaan serta kecilnya hutang yang menjadi salah satu 

indikator dalam Chapital Charger. Variabel ROA memiliki pengaruh yang positif 

terhadap harga saham karena tingkat pengembalian yang tinggi akan menarik 

minat investor. Variabel CR tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham 

dimana perusahaan menjaga likuiditasnya akan tetapi kurang mengoptimalkan 

aktiva lancar. Variabel DER memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham 

yang disebabkan ketakutan investor terhadap resiko akan kepercayaan prospek 

usaha perusahaan dimasa depan. Variabel TATO memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap harga saham karena perusahaan lebih memporsirkan aktiva lancar pada 

investasi jangka panjang dengan tingkat penjualan yang tidak mengalami 

perubahan serta investor yang cenderung memandang nilai TATO pada tahun 

sebelumnya dibandingkan dengan tahun yang akan datang. 
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MOTTO 

 

 

 

ا  َو اْب َو ِغ      آَوااَو  فِغيمَو
ييَو َو  آَو ْب َو   َو َو  ۖ    اْب ِغ َو َو   الُهَّللا اَو   ُهَّللا ا  َو َو ْب ِغ ْب  ۖ    الُّ ْبيَوا  ِغ َو   َو ِغ مَو   ِغاَويْب َو   ُهَّللا    َو ْب َو َو  كَو

ااَو  آَويْب ِغ   َو َو  ۖ    َو َو
َواْب ِغ  فِغي  اْب َو   ِغ ُهَّللا  ۖ    اْب لِغ  َو     ِغ ُّ   َو   ُهَّللا   اْبم  ْب ِغ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 

negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan  

di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai  

orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

(Al-Qhasash: 77) 

 

 

يِغييِغ  فِغي  َو َو ْب ِغق و  ِغ   َو َو   ِغ ُهَّللا  ۛ    َو َو ْب ِغ  و  ۛ    ا ُهَّللا ْبل يَو ِغ   ِغاَوى اِغ َو ْبلِغ ي  ْب  آ لْبق و   َو َو   ُهَّللا   اْبم  ْب ِغ ِغي َو     ِغ ُّ   ُهَّللا

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

(Al-Baqarah: 195) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalah pahaman terhadap 

pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang 

dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut 

diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dan juga 

diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

dimaksud. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Economic Value Added 

(EVA), Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Total Asset Turn Over (TATO) Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah“. 

Berikut uraian pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut: 
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1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu 

variabel dengan variabel lain.
1
 

2. Economic Value Added merupakan estimasi laba ekonomi usaha yang 

sebenarnya untuk tahun tertentu, dan sangat jauh berbeda dari laba bersih 

akutansi dimana laba akutansi tidak dikurangi dengan biaya ekuitas 

sementara dalam perhitungan EVA biaya ini akan dikeluarkan.
2
 

3. Return on Asset merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba sebelum pajak.
3
 

4. Current Ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya (jatuh tempo kurang dari satu tahun) 

dengan menggunakan aktiva.
4
 

5. Debt to Equity Ratio adalah rasio untuk mengukur proporsi dana yang 

bersumber dari utang untuk membiayaai aktiva perusahaan.
5
 

6. Total Asset Turn Over adalah rasio yang menunjukan perputaran total 

aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh 

kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan.
6
 

                                                             
1
Sugiyono, Penelitian Administratif  (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 39. 

2
Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Jakarta: 

Salemba Empat, 2010), h. 111.  

3
I Made Sudana, Teori dan Praktek Manajemen Perusahaan (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 

25. 

4
Mamduh M. Hanafi, Manajemen Keuangan (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 37. 

5
I Made Sudana, Teori dan Praktek Manajemen Perusahaan .... h. 23. 

6
Sofyan Syafri Harap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016),h. 309. 
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7. Harga Saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti 

penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. Harga saham juga dapat 

diartikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan 

pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap 

profit perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi yang 

berkaitan dengan pembentukan harga saham tersebut dalam mengambil 

keputusan untuk menjual atau membeli saham.
7
 

8. Perusahaan Manufaktur adalah suatu perusahaan yang melakukan 

pengelola bahan mentah untuk membuat suatu barang jadi dan dijual bagi 

konsumen.
8
 

9. Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang 

ditetapkan oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK.
9
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul Pengaruh Economic Value Added 

(EVA), Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Total Asset Turn Over (TATO) terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara Objektif 

                                                             
7
Pandji Anoraga, Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Mediasoft 

Indonesia, 2001), h. 100. 

8
http://rocketmanajemen.com/definisi-perusahaan-manufaktur/ di akses pada 1 November 

2017. 

9
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx 

di akses pada 1 November 2017. 
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Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, sehingga 

memiliki potensi yang besar untuk dapat mengembangkan kegiatan 

ekonomi syariah termasuk pasar modal berbasis integrasi produk 

syariah.Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pangsa 

pasar yang strategis bagi dunia investasi terutama terhadap perusahaan 

manufaktur. Manufaktur merupakan salah satu primary sector di Bursa 

Efek Indonesia sehingga industri ini lebih mencerminkan keadaan pasar 

modal, sehingga banyak investor yang ingin berinvestasi untuk 

memperoleh keuntungan melalui jual beli saham. Keuntungan yang 

diperoleh investor merupakan hasil dari pembagian laba perusahaan.  

Harga saham yang sangat sensitif terhadap perubahan internal 

maupun eksternal perusahaan dijadikan alasan objektif oleh penulis. 

Karena berfluktuatifnya harga saham dapat mengindikasikan kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur yang dapat mempengaruhi minat para 

investor. Oleh karena itu untuk mendapatkan laba yang diharapkan, 

investor perlu melakukan analisis baik secara teknikal maupun 

fundamental. 

2. Secara Subjektif 

a. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai 

pengaruh Economic Value Added (EVA), Return on Asset (ROA), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turn 

Over (TATO) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Daftar Efek Syariah, selain itu juga memberikan wawasan 
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bagi perusahaan agar lebih meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan 

serta memberikan wawasan kepada investor tentang analisis harga 

saham yang akan menjadi panduan dalam pemilihan investasi. 

b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun 

pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

serta literaturnya tersedia diperpustakaan, jurnal, artikel dan data yang 

diperlukan. 

 

C. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi.
10

 

Pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang 

ditahan. Sedangkan pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari 

kreditor berupa utang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-

surat utang maupun yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham.
11

 Bursa 

Efek Indonesia (BEI) merupakan salah satu pasar yang cepat 

perkembangannya sehingga menjadi alternatif yang disukai perusahaan untuk 

mencari dana.
12

 Selain itu pada tahun 2016 telah tercatat 526 perusahaan yang 

telah listing di Bursa Efek Indonesia yang dapat menjadi sasaran bagi para 

                                                             
10

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 193. 

11
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 

128. 

12
Hadi Mastoni, “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perbankan yang 

Terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009”. (Skripsi Universitas Negri Semarang, 

2011), h. 2. 
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investor untuk berinvestasi terutama saham. Saham merupakan tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas.
13

 

Tidak hanya pasar modal konvensional, pasar modal yang berbasis 

syariahpun di Indonesia terus meningkat. Bahkan mayoritas perdagangan 

saham, kapitalisasi pasar, jumlah saham hingga frekuensi transaksi di Bursa 

Efek Indonesia saat ini didominasi oleh saham-saham syariah.
14

 Pasar modal 

syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di 

Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal 

sesuai dengan prinsip dasar syariah.
15

 Pasar modal berbasis syariah memiliki 

tujuan yang sama dengan pasar modal konvensional, tetapi perbedaannya 

dengan pasar modal syariah menerapkan prinsip-prinsip nilai keislaman dan 

memiliki batasan-batasan dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah. 

Adapun batasan-batasannya yaitu larangan untuk tidak melakukan riba, 

maisir, haram bathil dan gharar. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: 

ى اْي َه َه ِهى ى َنَه ْي ِه ى اْيَه َه اِهى َه َه ْي ى َنَه ْي ِه ى الَّل ِهى َهلَّل ى الَّل ُسى َهلَه ْي ِهى َه َهلَّل َهى َه ْي   َنَه َه ى َه ُس وُس

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar” 

(HR. al-Baihaqi dari Ibnu Umar).
16
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Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia (Jakarta: 

Salemba Empat, Cetakan Ketiga, 2011), h. 5. 

14
M Irsyan Nasrudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 

15. 
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Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah (Jogjakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 

567. 

16
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan  Syariah (Jakarta: 

Erlangga), h. 594. 
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Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki pangsa pasar 

yang strategis bagi dunia investasi terutama terhadap perusahaan 

manufaktur.
17

 Industri manufaktur merupakan salah satu primary sector di 

Bursa Efek Indonesia sehingga industri ini lebih mencerminkan keadaan 

pasar modal. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri 

pengelolaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau 

barang jadi.
18

  

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang 

sama, yaitu mendapatkan capital gain, yaitu selisih positif antara harga jual 

dan harga beli saham dan deviden tunai yang diterima dari emiten karena 

perusahaan memperoleh keuntungan.
19

 Di dalam Bursa Efek Indonesia 

terdapat 9 sektor yang dapat dipilih untuk berinvestasi, diantaranya adalah 

sektor pertanian, pertambangan, indistri dasar, aneka industri, barang 

konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa. 

Perusahaan manufaktur meliputi sektor industri dasar, aneka industri dan 

barang konsumsi.  

Tabel 1.1 menggambarkan adanya fluktuasi harga saham pada setiap 

sektor yang berada di BEI. Pada tahun 2012 terdapat dua sektor yang 

mengalami penurunan yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. 
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Suriani Ginting, Suriany“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”.Jurnal Wira EkonomiVol. 3, No. 02 

(Oktober 2013), h. 61. 
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https://www.sahamok.com/perusahaan-manufaktur-di-bei/ diakses pada 28 oktober 

2017. 

19
Mohamad Samsul, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio (Jakarta: Erlangga, 2006), 

h. 160. 



22 
  

Sedangkan di tahun 2013 terdapat 4 sektor yang mengalami penurunan yaitu 

sektor pertambangan, industri dasar, aneka industri dan keuangan. Pada tahun 

2014 hanya sektor pertambangan yang mengalami penurunan. Sedangkan di 

tahun 2015 semua sektor mengalami penurunan dan pada tahun 2016 

mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sektor 

pertanian, pertambangan, dan aneka industri memiliki pergerakan harga 

saham yang kurang dari rata-rata. Perkembangan harga saham tiap sektor 

yang tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI): 

Tabel 1.1  

Pergerakan Harga Saham Sektoral Tahun 2012-2016 

Sektor 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-

rata 

Pertanian -3,87% 3,73% 9,86% -26,87% 8,43% -1,74% 

Pertambangan 26,41% -21,31% -4,22% -40,75% 70,73% -4,39% 

Industri dasar 28,97% -8,70% 13,09% -24,98% 31,96% 8,07% 

Aneka industri 1,93% -9,84% 8,47% -19,11% 29,64% 2,22% 

Barang 

konsumsi 

18,99% 13,81% 22,21% -5,19% 12,56% 12,48% 

Properti  42,44% 3,20% 55,76% -6,47% 5,47% 20,05% 

Infrastruktur  29,75% 2,52% 24,71% -15,42% 7,57% 8,83% 

Keuangan 11,87% -1,77% 35,41% -6,10% 18,17% 11,51% 

Perdagangan 

dan jasa 

27,27% 4,84% 13,11% -3,31% 1,31% 7,64% 

Rata-rata 7,19% 

Sumber www.idx.co.id (data diolah) 

 

Harga saham industri manufaktur sangat fluktuatif dan sulit 

diprediksi. Selain itu, harga saham industri manufaktur sangat rentan terhadap 

keadaan ekonomi Indonesia. Seperti tahun 2008 yang lalu ketika terjadi krisis 

global yang membuat harga saham perusahaan industri manufaktur 

mengalami penurunan. Penurunan harga saham tersebut diakibatkan karena 

http://www.idx.co.id/
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meningkatnya inflasi dari 6,59% menjadi 11,06% serta tingkat suku 

bungapun mengalami peningkatan.  Kenaikan inflasi tersebut menyebabkan 

kenaikan harga bahan baku serta kenaikan biaya operasional. Selain itu, 

kenaikan inflasi ini menyebabkan tingkat suku bunga juga mengalami 

peningkatan sehingga investor lebih senang menginvestasikan dananya pada 

deposito dari pada berinvestasi di pasar modal. Daya beli masyarakatpun 

semakin menurun ketika terjadi krisis global dan menimbulkan penurunan 

penjualan pada perusahaan industri manufaktur.
20

 Penurunan penjualan yang 

diiringi dengan meningkatnya harga bahan baku dan biaya operasional 

tersebut mengakibatkan laba bersih sebagian besar perusahaan industri 

manufaktur ikut mengalami penurunan.
21

 Berikut adalah kondisi makro 

ekonomi Indonesia tahun 2012-2016: 

Tabel 1.2 

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2016 

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 

1. PDB  6,0 % 5,6 % 5,0 % 4,8 % 5,0 % 

2. IHK  4,3 % 8,4 % 8,4 % 3,4 % 3,0 % 

3. Nilai Tukar 

(IDR/USD) 

9,419 11,563 11,800 13,389 13,300 

4. Inflasi 4,30 % 8,38 % 8, 36 % 3,35 % 3, 02 % 

5. Penduduk (dalam juta) 247 250 253 255 258 

6. Kemiskinan 

(presentase dari 

populai) 

11,7  % 11,5 % 11,0 % 11,1 % 10,9 % 

7. Pengangguran 

(presentase dari 

6,1 % 6,3 % 5,9 % 6,2 % 5,6 %  

                                                             
20

Rescyana Putri Hutami, ”Pengaruh Dividend Per Share, Return On Equity dan Net 

Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaaan  Industri Manufaktur Yang Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2006-2010”.  Jurnal Nominal  Vol. I, No. I, 2012, h. 106. 

21
Suyoto, Ramai-Ramai Investasi di Manufaktur (Jakarta: Kompas, 2010), h. 19. 
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tenaga kerja) 

8. IHSG 4316,7 4274,2 5226,9 4593,0 5296,7 

(Sumber: Indonesia Invesment) 

 

Kondisi fundamental makro ekonomi Indonesia melemah dari tahun 

2012-2015 akibat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di Cina. Hal ini 

berpengaruh terhadap perkembangan di pasar modal, karena kondisi 

fundamental makro Indonesia kurang baik, dapat mengindisikan terhadap 

kondisi perusahaan yang ada dipasar modal. 

berpengaruh terhadap perkembangan di pasar modal, karena kondisi 

fundamental makro Indonesia kurang baik, dapat mengindisikan terhadap 

kondisi perusahaan yang ada dipasar modal. 

Selain itu penurunan indeks harga saham perusahaan manufaktur 

dapat menyebabkan market share mengalami penurunan. Adapun besarnya 

market share perusahaan manufaktur dapat dilihat dari tabel 1.3: 

Tabel 1.3 

Pertumbuhan Kapitalisasi Perusahaan manufaktur 

Tahun  Total Kapitalisasi 

Manufaktur (bill. Rp) 

Total Kapitalisasi 

seluruh sector (bill. Rp) 

Market Share 

Manufaktur 

2012 1.491.112 4.126.995 36,13% 

2013 1.523.029 4.219.020 36,90% 

2014 1.768.938 5.228.043 33,84% 

2015 1.719.965 4.872.702 35,29% 

2016 2.078.485 5.753.613 35,12% 

Sumber: www.idx.co.id (data diolah) 

Pada tabel 1.3 menunjukkan kapitalisasi dan market share perusahaan 

manufaktur yang mengalami peningkatan sepanjang tahun 2012 hingga 2014. 

Namun pada tahun 2014 market share perusahaan manufaktur mengalami 

penurunan sebesar 3,06% meskipun kapitalisasi perusaan mengalami 

http://www.idx.co.id/
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kenaikan sebesar Rp. 245.909 milyar dan market share menguat kembali 

pada tahun 2015 sebesar 1.45%, akan tetapi kapitalisasi perusahaan 

mengalami penurunan sebesar  Rp. 48.973 milyar. Pada tahun 2016 market 

shrare mengalami penurunan kembali sebesar 0,17% meskipun kapitalisasi 

perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 358.520 milyar. Naik turunnya 

kapitalisasi perusahaan juga menyebabkan market share pun mengalami 

fluktuasi. Untuk tahun 2014 dan 2016 market share untuk perusahaan 

Fluktuasi harga saham yang terjadi pada perusahhan manufaktur 

dapat memiliki dampak, baik itu dampak positif ataupun negatif. Bila harga 

saham cenderung meningkat atau bullish  maka perusahaan dapat dikatakan 

baik karena mampu menjaga stabilitas harga sahamnya.  Keadaan ini dapat 

menyebabkan investor semakin tertarik untuk menginvestasikan dananya 

untuk membeli saham perusahaan.  Namun ketika  harga saham cenderung 

turun atau bearish, maka keadaan ini akan menyebabkan kurangnya 

kepercayaan investor terhadap perusahaan dan efek jangka panjangnya dapat 

menyebabkan perusahaan menjadi pailit.  

Disisi lain investasi diskuritas saham pun tidak terlepas dari terjadinya 

resiko. Resiko yang dapat terjadi pada saham adalah capital loss, tidak ada 

pembagian deviden, resiko likuiditas dan perusahaan di delisting dari bursa 

efek.
22

 Besar kecilnya harga saham pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan 

antara permintaan dan penawaran, yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik 

                                                             
22

Anggita Tiara Handayani, “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. (Skripsi Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2016), h. 2. 
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faktor internal perusahaan yang menerbitkan saham maupun faktor eksternal. 

Faktor  internal misalnya: profitabilitas, leverage keuangan, laverage operasi, 

kelompok industri, ukuran perusahaan, manajemen perusahaan dan 

sebagainya. Faktor eksternal misalnya, kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi, 

nilai tukar, kondisi politik, keamanan dan sebagainya.
23

 

Untuk mendapatkan laba yang diharapkan dan meminimalisir resiko 

serta untuk mengatasi ketidak pastian dari fluktuasi harga saham investor 

perlu melakukan analisis penilaian secara teknikal dan fundamental terhadap 

perusahaan terkait dengan kinerjanya, sehingga invostor dapat melihat 

prospek suatu perusahaan dimasa depan. Apabila perusahaan memiliki nilai 

teknikal dan fundamental yang baik maka perusahaan dapat memberikan 

signal yang positif bagi para investor. Dengan adanya signal yang positif 

diharapkan investor dapat menangkap signal tersebut sehingga dapat 

mempengaruhi harga saham, sesuai dengan teori signaling yang dikemukakan 

oleh Jogianto bahwa pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal 

bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang (good 

news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham.
24

 

Analisis teknikal merupakan analisis salah satu metode yang 

digunakan untuk menilai suatu saham, dimana dengan metode ini analisis 

melakukan evaluasi saham berbasis pada data-data statistik yang dihasilkan 

                                                             
23

I Made Sudana, Teori dan Praktek Manajemen Perusahaan .... h. 100. 
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Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000),h. 

571. 
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dari aktivitas saham, seperti harga saham dan volume transaksi.
25

Analisis 

fundamental adalah analisis yang dilakukan terhadap perusahaan itu sendiri 

yang menyangkut prospek pertumbuhan dan kemampuan memperoleh 

keuntungan yang meliputi tiga tahap analisis yaitu analisis ekonomi makro, 

industri dan perusahaan.
26

Analisis ini terutama menyangkut masalah 

kebijakan perusahaan.
27

 Analisis Fundamental mendasarkan pola prilaku 

harga saham yang ditentukan oleh perubahan-perubahan variasi prilaku 

variabel-variabel dasar kinerja perusahaan.
28

Apabila manajemen dan kinerja 

perusahaan tersebut baik, maka mengindikasikan harga saham yang tinggi 

sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Kinerja perusahaan 

diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dalam periode tertentu. 

Menutur Mamduh M. Hanafi terdapat lima rasio yang digunakan yaitu rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio profitabilitas dan rasio pasar.
29

 

Berdasarkan penelitian Sri Zuliarni dengan judul Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Mining And Mining 

Service di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki hasil bahwa ROA 
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Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia .... h. 160. 
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Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror, Lembaga Keuangan (Jakarta: 

Rineka cipta, 2005), h. 178. 
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Wahyu Budi Santoso, “Analisis Pengaruh Beberapa Variabel Fundamental Terhadap 
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Efek Jakarta). Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Sosial Sciences) Vol. 16, No.1, Febuari 2004. H. 384. 
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Niekie Arwiyati Shidiq, “Penagruh EVA, Rasio Profitabilitas dan EPS Terhadap Harga 
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(Skripsi Undip, Semarang, 2012), h. 17. 

29
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berpengaruh positif terhadap harga saham.
30

 Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Nurlia dengan judul Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap 

Harga Saham pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia memiliki hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap harga 

saham.
31

 

Pengukuran kinerja keuangan biasanya dilakukan dengan 

menganalisa laporan keuangan memiliki banyak kelemahan, salah satunya 

yaitu mengabaikan adanya biaya modal sehingga sulit untuk mengetahui 

apakah suatu perusahaan telah berhasil menciptakan nilai atau tidak. Untuk 

mengatasi kelemahan tersebut maka dilakukan pendekatan khusus yang 

menghitung laba ekonomi yang dikembangkan oleh perusahaan yang disebut 

dengan EVA (Economic Value Added).
32

 

EVA adalah selisih antara laba oprasional atau EBIT dan opportunity 

cost sebagai cost of capital, dan selisih itu dinyatakan dalam nilai uang.
33

 

Perusahaan yang memiliki EVA tinggi cenderung dapat lebih menarik 

investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena semakin tinggi 

                                                             
30

Sri Zuliarni, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham PadaPerusahaan 
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EVA maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Hal itu mencerminkan pula 

laba perusahaan yang tinggi.
34

 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairuriza 

yang berjudul Economic Value Added Dan Market Value Added Serta 

Perilaku Harga SahamPerusahaan yang Listing di Jakarta Islamic 

Index(Periode 2010-2014)
35

 dan Fitria Wahyuni yang berjudul Pengaruh 

Economic Value Added (EVA), Earning Per Share (EPS), Return on Asset 

(ROA) dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Harga Saham (Studi 

Pada Perusahaan yang listing di Jakarta Islamic Index Periode 2008-2012)
36

 

yang sama-sama memiliki hasil bahwa EVA berpengaruh positif terhadap 

harga saham. 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin mengangkat 

permasalahan tersebut menjadi objek penelitian skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Economic Value Added (EVA), Return on Asset (ROA), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turn 

Over (TATO) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah“ 

D. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Economic Value Added terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah? 

2. Bagaimana pengaruh Retrun on Asset terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah? 

3. Bagaimana pengaruh Current Ratio terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah? 

4. Bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah? 

5. Bagaimana pengaruh Total Asset Turn Over terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah? 

6. Bagaimana pengaruh Economic Value Added (EVA), Return on Asset 

(ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset 

Turn Over (TATO) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah menurut persepektif Ekonomi 

Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek 

Syariah. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh Retrun on Asset terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

d. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek 

Syariah. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Total Asset Turn Over terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek 

Syariah. 

f. Untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA), Return 

on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

dan Total Asset Turn Over (TATO) Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah 

menurut persepektif Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan: 

1) Bagi Akademis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pada umumnya, khususnya tentang pengaruh 

Economic Value Added (EVA), Returnt on Asset (ROA), Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turn 
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Over (TATO) terhadap harga saham pada perusahaan manufakttur 

yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

2) Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai seberapa besar 

pengaruh Economic Value Added (EVA), Returnt on Asset (ROA), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset 

Turn Over (TATO) terhadap harga saham pada perusahaan 

manufakttur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan 

1) Bagi investor 

Dapat menjadi informasi dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga dapat 

memperkecil risiko yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat 

dalam pembelian saham di pasar modal. 

2) Bagi Perusahaan Manufaktur 

Dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja keuangan perusahaan. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat  dijadikan sumber pengetahuan 

rujukan dan menambah literatur dalam penelitian untuk dijadikan 

pedoman atau perbandingan dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut, serta diharapkan dapat memberi referensi bagi para peneliti 

berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Signalling 

Ros mengembangkan model dimana struktur modal (penggunaan 

utang) merupakan signal yang disampaikan oleh manajer kepasar. Jika 

manajer mempunyai keyakinan bahwa prospek perusahaan baik, dan 

karenanya ingin agar saham meningkat ia ingin mengkomonikasikan hal 

tersebut ke investor. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan 

mengatakan secara langsung „perusahaan kami mempunyai prosprek yang 

baik‟. Tentu saja investor tidak akan percaya begitu saja. Di samping itu, 

manajer ingin memberikan signal yang dipercaya (credible). Manajer bisa 

menggunakan utang yang lebih banyak, sebagai signal yang lebihcredible.
37

 

Jika utang meningkat, maka kemungkinan bangkrut akan semakin 

meningkat. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka manajer akan 

„terhukum‟, misalnya reputasi dia akan hancur dan tidak bisa dipercaya 

menjadi manajer lagi. Karena itu, perusahaana yang meningkatkan utang bisa 

dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan dimasa 
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mendatang. Karena cukup yakin, maka manajer perusahaan tersebut berani 

menggunakan utang yang lebih besar. Investor diharapkan akan menangkap 

signal tersebut, signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. 

Dengan demikian utang merupakan tanda atau signal positif.
38

 

Menurut Brigham dan Hauston isyarat atau signal adalah suatu 

tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor 

tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Signal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahan 

merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan 

investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor 

dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, 

catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa 

yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana 

efeknya terhadap perusahaan.
39

 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang 

akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana 

pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu 

sangat diperlukan oleh investor dipasar modal sebagai alat analisis untuk 

                                                             
38

Ibid. 

39
Eugene F. Brigham, Joel F. Hoauaton, Manajemen Keuangan (Jakarta: Erlangga, 2001), 

h. 36. 
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mengambil keputusan investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, 

maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar.
40

 

Signalling theori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak 

eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena 

perusahaaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan pihak luar 

karena perusahaan mengetahui banyak mengenai perusahaan dan prospek 

yang akan datang dari pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya 

informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka 

melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan. Perusahaan dapatmeningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi 

asimetri adalah dengan memberikan signal pada pihak luar.
41

 

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterprestasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik 

(good news) atau signal  buruk (bad news). Jika pengumuman informasi 

tersebut sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam 

volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan 
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signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa mendatang 

(good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, 

dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan 

dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara 

publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial 

politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam 

efisiensi pasar. Pasar modal efisiensi didefinisikan sebagai pasar yang harga 

sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan.
42

 

Secara garis besar signalling theory erat kaitannya dengan ketersediaan 

informasi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

bagi para investor, laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari 

analisis fundamental perusahaan. Pemeringkatan perusahaan yang telah go-

public lazimnya didasarkan pada analisis laporan keuangan. Analisis ini 

dilakukan untuk mempermudah interprestasi terhadap laporan keuangan yang 

telah disajikan oleh manajemen.
43

 

Penggunaan informasi signalling, informasi berupa ROA atau tingkat 

pengembalian terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari 

aset yang digunakan, dengan demikian jika ROA tinggi menunjukan kinerja 

perusahaan tersebut baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan 

dananya yang berupa surat berharga atau saham. Permintaan saham yang 
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Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi .... h. 571. 
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banyak maka harga saham akan meningkat.
44

 Profitabilitas yang tinggi 

menunjukan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon 

positif signal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat.
45

 

B. Investasi 

1. Pengertian Investasi 

Investasi berasal dari bahasa latin yaitu investire (mamakai), 

sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan investment.
46

Menurut 

Eduardus Tendelilin investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau 

sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dimasa datang.
47

 

Investasi dalam islam dikenal al-wadi’ah, menurut bahasa al-

wadi’ah diartikan sesuatu yang dititipkan kepada orang yang bukan 

pemiliknya. Al-wadi’ah  dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu 

pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
48

 Menurut 

Sjahdeini, akad al-wadi’ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong-
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Mochamat Feri, “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Perubahan Harga Saham Pada 

Perusahaan Sektor Properti Yang Listing si Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”. 

JurnalManajemen Vol. No 6, 2013, h. 1561. 
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Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 

Vol. 12, No. 1, 2013, h. 19. 

46
AbdulManan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 183. 
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menolong antar sesama manusia (tolong-menolong dalam hal 

menyempurnakan amanat).
49

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi 

adalah kegiatan penempatan modal dalam suatu usaha untuk memperoleh 

keuntungan dimasa depan. 

2. Jenis-Jenis Investasi 

Pada dasarnya investasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

jenis, yaitu:
50

 

a. Investasi berdasarkan asetnya 

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau 

kekayaannya,. Investasi in dibagi kepada dua jenis, yaitu: 

1) Real asset, yaitu investasi yng berwujud seperti gedung-gedung, 

kendaraan dan sebagainya. 

2) Finansial Asset, yaitu yang berupa dokumen (surat-surat berharga) 

yang diperdagangkan dipasar uang, seperti deposito, commercial 

paper, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan sebagainya. 

Finansial asset juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya 

berupa saham, obligasi, warrant, opsi, dan lainnya. 
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b. Investasi berdasarkan pengaruhnya 

Investasi model ini merupakan investasi yang didasarkan pada 

faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari 

kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua 

macam: 

1) Investasi autonomus yaitu investasi yangtidak dipengaruhi tingkat 

pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat 

berharga. 

2) Investasi induced, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan 

permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, 

misalnya penghasilan transitory. 

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan 

1) Investasi yang bersumber dari dalam negri (PMDN), investornya 

dari dalam negri. 

2) Investasi yang bersumber dari modal asing, pembiayaan investasi 

bersumber dari investasi asing. Kelebihan investasi asing 

(Foreign Direct Investment / FDI) antar lain sifatnya permanen 

(jangka panjang), member andil dalam alih teknologi, member 

andil dalam keahlian dan ketrampilan, serta membuka lapangan 

kerja baru. 
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d. Investasi berdasarkan bentuk 

1) Investasi langsung, dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti 

membangun pabrik, membangun gedung sekolah selaku 

kontraktor, mengakuisisi perusahaan, dan lain-lain. 

2) Investasi tidak langsung yang sering disebut investasi portofolio. 

Investasi tidak langsung dilakukan memalui pasar modal dengan 

instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksa dana 

beserta turunannya. 

3. Dasar Hukum Investasi 

a. Q.S. An-Nisa (4) Ayat 9 

قُوااللََّهَوْلَيقُولُواَقْوالَسِديًدا ًةِضَعاًفاَخافُواَعَلْيِهْمَفْلَيتَّ يَّ  َوْلَيْخَشالَِّذيَنَلْوَتَرُكواِمْنَخْلفِِهْمُذرِّ

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 

perkataan yang benar.
51

 

 

b. Q.S. Al-Hasyr (59) Ayat 18 

 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
52
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c. Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 261 

 

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah 

Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
53

 

 

Ayat diatas menunjukkan kewajiban manusia untuk melakukan semua 

kegiatan dengan benar sesuai dengan aturan dan rambu-rambu islam, setiap 

hal yang dikerjakan harus memikirkan akibatnya dimasa datang. Pekerjaan 

yang dilakukan manusia dengan jalan membelanjakan hartanya dalam 

kehidupan sehari-hari atau membelanjakan hartanya untuk kegiatan berjaga-

jaga dimasa datang. 

C. Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan bagian integral dari suatu sistem 

keuangan. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan 

market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek, 

securities, dan stock. Secara umum, pasar modal dalam arti sempit 

dipahami suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek 

diperdagangkan di bursa efek. Bursa efek atau stock exchange  adalah 

suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli 
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efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil. 

Fungsi bursa efek ini antara lain menjaga komonitas pasar dan 

menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran.
54

 

Pengetian pasar modal berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang pasar modal dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 

ayat (13), yang didalamnya disebutkan, 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.
55

 

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat 

bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam 

rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan 

perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha 

untuk menjual efek-efek dipasar modal. Sedangkan pembeli (investor) 

adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut 

mereka menguntungkan.
56
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Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhrudin, pada 

dasarnya pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan baik dalam bentuk 

utang maupun modal sendiri.
57

 

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan suatu tempat 

bertemunya pihak pemodal atau investor yang memiliki modal dan pihak 

perusahaan yang membutuhkan dana dengan cara bertransaksi baik melaui 

saham maupun obligasi atau sukuk. 

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, yang 

tercermin dalam upaya mempercepat proses pelunasan pengikut sertaan 

masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan swasta yang sehat dan 

bonafit, serta upaya dalam menghimpun dana dari masyarakat agar dapat 

digunakan secara produktif guna pembiayaan pembangunan nasional.
58

 

Terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam aktifitas pasar modal 

yang tanpanya suatu pasar modal tidak dapat beroprasi dengan baik. 

Pertama, adanya organisasi regulator pasar modal yang bertindak sebagai 

badan pengawas pasar modal.
59

 Kedua, adanya tempat yang memfasilitasi 
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terjadinya transaksi dipasar modal yang disebut dengan bursa efek,
60

 yang 

dikelola oleh suatu badan tertentu dengan dibantu oleh lembaga yang 

melaksanakan dan menyelesaikan suatu transaksi.
61

 Ketiga, adanya 

perusahaan efek.
62

 Keempat, adanya para pelaku dipasar modal, yaitu para 

pemilik modal yang disebut dengan investor
63

 dan perusahaan yang 

membutuhkan modal yang disebut dengan emiten.
64

 Kelima, adanya 

profesi penunjang pasar modal yang membantu proses transaksi dipasa 

rmodal.
65

 

2. Pasar Modal Syariah 

Dengan latar belakang penduduk mayoritas muslim, instrumen di 

pasar modal juga bergerak memunculkan produk-produk yang berbasis 

syariah seperti saham syariah, obligasi serta reksadana. Penerapan prinsip 

syariah dalam kegiatan transaksi di pasar modal turut andil dalam 

pengembangan instrumen tersebut. Prinsip yang harus di tinggalkan dalam 

kegiatan ini adalah seperti riba dan judi. 
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Menurut Andri Soemitra pasar modal syariah merupakan pasar 

modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan 

pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu 

mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan. Setiap 

kegiatan pasar modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek 

syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, 

serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana produk dan 

mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum 

muamalat islamiah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pasar modal syariah 

idealnya dikarateriasasi oleh ketiadaan transaksi berbasis bunga, transaksi 

meragukan dan saham perusahaan yang berbisnis pada aktivitas dan 

barang haram, serta adanya upaya yang sistematis menjadikan produk 

syariah sebagai sarana mewujudkan tujuan syariah di bidang ekonomi dan 

keuangan.
66

 

Pasar modal syari‟ah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme 

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang 

diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari‟ah. 

Sedangkan efek syari‟ah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan 

perusahaan, maupun cara penerbitnya memenuhi prinsip-prinsip syari‟ah 

yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh 
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DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dalam 

bentuk fatwa.
67

 

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan 

pada Al-Qur‟an sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi 

Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para 

ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu 

pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu 

hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah 

kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. 

Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya, 

semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal 

syariahdi Indonesia. 

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal 

yang kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, berdasarkan prinsip 

syariah. 
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Menurut MM. Metwally keberadaan pasar modal syari‟ah secara 

umum berfungsi:
68

 

a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis 

dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 

b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna 

mendapatkan likuiditas. 

c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk 

membangun dan mengembangkan lini produksinya. 

d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada 

harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal 

konvensional. 

e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja 

bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. 

Menurut Metwally karakteristik yang diperlukan dalam 

membentuk pasar modal syariah adalah sebagai berikut:
69

 

a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. 

b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat 

diperjualbelikan melalui pialang. 

c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjual 

belikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang 

perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca 
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keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak 

lebih dari 3 bulan. 

d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-

tiap  perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. 

e. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari 

HST. 

f. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST. 

g. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang 

terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. 

h. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu 

periode perdagangan setelah menentukan HST. 

i. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode 

perdagangan, dan dengan harga HST. 

3.  Instrumen di Pasar Modal Syariah 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek 

adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga kormesial, saham, 

obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi atau 

setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh 

Bepepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal 

(bursa efek) biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen paling umum 

diperjualbelikan melalui bursa efek antara lain:
70
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a. Saham Syariah 

Saham atau stoks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi 

modal pada perusahaan terbatas. Dengan demikian si pemilk saham 

merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang 

dimilikinya, maka semakin basar kekuasanya diperusahaan tersebut. 

b. Obligasi Syariah (sukuk) 

Obligasi atau bonds secara konvensional adalah merupakan bukti 

utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung 

janji lainya serta pelunasan pokok penjamin yang dilakukan pada 

tanggal jatuh tempo. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga 

jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten 

kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk 

membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi 

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh 

tempo.
71

 

c. Reksadana Syariah 

Reksadana Syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut 

ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara 

pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ Rabb al-Mal) dengan 

manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara 
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manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna 

investasi.
72

 

d. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) 

EBAS adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif 

EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa 

tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang 

timbul kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga 

keuangan, Efek bersifat investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
73

 

e. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/ Rights Issue 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah adalah hak 

yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah 

(DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk 

membeli efek baru; termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan 

menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. 

Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
74

 

f. Warran Syariah 

Warran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh 

suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang 

termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan saham 
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dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan 

atau lebih sejak diterbitkannya tersebut.
75

 

D. Daftar Efek Syariah 

Daftar Efek Syariah (DES) adalah kumpulan efek yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan 

oleh Bapepam-LK atau pihak yang disetujui Bapepam-LK. DES tersebut 

merupakan panduan investasi bagi Reksadana Syariah dalam menempatkan 

dana kelolaannya serta juga dapat dipergunakan oleh investor yang 

mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio efek syariah. 

DES yang diterbitkan Bapepam- LK dapat dikategorikan menjadi 2 

jenis yaitu: 

1. DES Periodik  

Periodik merupakan DES yang diterbitkan secara berkala yaitu 

pada akhir Mei dan November setiap tahunnya. DES Periodik pertama kali 

diterbitkan Bapepam-LK pada tahun 2007. 

2. DES Insidentil 

DES insidentil merupakan DES yang diterbitkan tidak secara 

berkala. DES Insidentil diterbitkan antara lain yaitu: 

a. Penetapan saham yang memenuhi kriteria efek syariah syariah 

bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang 

melakukan penawaran umum perdana atau pernyataan pendaftaran 

perusahaan publik. 
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b. Penetapan saham emiten dan atau perusahaan publik yang memenuhi 

kriteria efek syariah berdasarkan laporan keuangan berkala yang 

disampaikan kepada Bapepam-LK setelah surat keputusan DES secara 

periodik ditetapkan. 

Efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan 

oleh Bapepam- LK meliputi: 

1. Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia. 

2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang 

menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam 

anggaran dasar. 

3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah 

diterbitkan oleh emiten sebelum ditetapkannya peraturan ini. 

4. Saham Reksadana Syariah. 

5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif Reksadana Syariah. 

6. Efek Beragun Aset Syariah. 

7. Efek berupa saham, termasuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) syariah dan waran syariah, yang diterbitkan oleh emiten atau 

perusahaan publik yang tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta 

cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, 

sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut: 

a. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1 huruf b Peraturan Nomor IX.A.13. 
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b. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 

1)   Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset 

tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus). 

2)  Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan 

pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus). 

8. Efek Syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang 

diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah Indonesia 

menjadi salah satu anggotanya, dan 

9. Efek syariah lainnya.
76

 

E. Saham 

1. Pengertian Saham 

Saham merupakan jenis efek yang paling populer dipergunakan 

oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga paling 

populer di pasar modal.
77

 menurut Panji Anoraga saham merupakan tanda 

penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas.
78

 Saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau 

badan dalam seuatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 
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kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan 

diperusahaan tersebut.
79

 

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahan dimana pemiliknya 

disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder). 

Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang 

saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham 

dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya, 

DPS disajikan beberapa hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham 

diselenggarakan dan setiap pihak dapat melihat DPS tersebut. Bukti bahwa 

seseorang adalah pemegang saham adalah pemegam saham juga dapat 

dilihat pada halaman belakang lembar saham apakah namanya sudah 

diregistrasi oleh perusahaan (emiten) atau belum.
80

 

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, saham atau sekuritas 

merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemilik kertas tersebut 

untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan perusahaan yang 

menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi untuk melaksanakan 

hak tersebut.
81
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Berdasarkan pengertian saham diatas dapat disimpulkan bahwa 

saham merupakan selembar kertas yang diterbitkan oleh perusahaan 

sebagai tanda kepemilikan perusahaan karena telah menyetorkan sejumlah 

modal. 

Saham-saham yang  masuk dalam indeks syariah adalah emiten 

yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:
82

 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang. 

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan 

dan asuransi konvensional. 

c. Usaha yang memproduksi, mendisrtibusi serta memperdagangkan 

makanan dan minuman yang tergolong haram. 

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan 

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

2. Manfaat Saham 

Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka manfaat yang 

diperoleh diantaranya sebagai berikut:
83

 

a. Diveden, bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik 

saham. 
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b. Capital gain, adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual  

dengan harga  beli. 

c. Manfaat non-finansial yaitu timbulnya kebanggan dan kekuasaan 

memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan. 

Investor yang melakukan pembelian saham, otomatis akan 

memiliki hak kepemilikan didalam perusahaan yang menerbitkannya. 

Banyak sedikitnya jumlah saham yang dibeli akan menentukan presentase 

kepemilikan dari investor tersebut. 

Secara umum, ada dua manfaat yang bisa diperoleh bagi pembeli 

saham, yaitu manfaat ekonomis dan manfaat non ekonomis. Manfaat 

ekonamis meliputi perolehan deviden dan perolehan capital gain. Deviden 

merupakan sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham, sedangkan capital gain adalah keuntungan yang 

diperoleh investor dari hasil jual beli saham, berupa selisih antar nilai jual 

yang lebih tinggi dibandingkan nilai beli yang lebih rendah. 

Nilai saham akan meningkat sejalan dengan bertambahnya 

kekayaan perusahaan emiten dalam jangka waktu tertentu. Inilah 

keuntungan yang diharapkan investor khususnya dalam jangka panjang. 

Investor membeli saham dan menyimpannyadalam waktu lama, bahkan 

sampai puluhan tahun. Mereka akan mendapatkan deviden yang 

dibayarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Pemegang sertifikat saham 

sebagai surat berharga juga akan mendapatkan manfaat lain, yaitudapat 
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dijaminkan sebagai jaminan tambahan untuk memperoleh kredit dari 

perbankan.  

Manfaat non-ekonomis yang bisa diperoleh oleh pemegang saham 

adalah kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) untuk menentukan jalannya perusahaan. 

Selain manfaat yang bisa diperoleh oleh pemegang saham dari 

suatu perusahaan, seperti investasi pada umumnya, ada kemungkinan 

bahwa investasi akan mengalami kerugian sebagai resiko yang harus 

ditanggungnya. Kerugian akan terjadi apabila investor membeli saham 

pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pada saat investor menjual 

kembali sahamnya. Kerugian ini disebut capital loss, disamping itu, 

kerugian yang dialami berupa opportunity loss, yaitu selisih suku bunga 

deposito dibandingkan dengan total hasil yang diperoleh dari investasi 

yang dilakukan. Kerugian lain adalah karena suatu keadaaan perusahaan 

emiten dilikuidasi, sedangkan nilai likuidasinya lebih rendah dibandingkan 

dengan harga beli saham.
84
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3. Risiko Investasi Pada Saham 

Resiko investor yang memiliki saham diantaranya:
85

 

a. Tidak mendapatkan deviden 

Perusahaan akan membagikan deviden jika oprasinya menghasilkan 

keuntungan. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat membagikan 

devidenjika perusahaan tersebut mengalami kerugian. 

b. Capital loss 

Disamping resiko tersebut, menurut Darmadji dan Fakhruddin, 

seorang pemegang saham juga masih dihadapkan dengan potensi resiko 

lainya yaitu:
86

 

a. Perusahan bangkrut atau dilikuidasi. 

b. Saham dikeluarkan dari Bursa (Delisting). 

c. Saham dihentikan sementara (Suspensi). 

4. Jenis Saham 

Jenis saham dibagi menjadi tiga yaitu ditinjau dari segi kemampuan 

dalam hak tagih atau klaim, cara peralihannya dan kinerja perdagangan. 

Dari berbagai jenis saham yang dikenal di bursa, yang diperdagangkan 

yaitu saham biasa (common stok) dan saham preferen (preferred stock). 
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a. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas: 

1) Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian 

deviden, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi.
87

 Menurut Panji Anoraga dan Piji 

Pakarti saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak 

istimewa. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk  

memperoleh deviden sepanjang perseroan memperoleh 

keuntungan. Pemilik saham mempunyai hak suara pada RUPS 

(Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan jumlah yang 

dimilikinya (one share one vote). Pada likuiditas perseroan, pemilik 

saham memiliki hak memperoleh sebagian dari kekayaan setelah 

semua kewajiban dilunasi.
88

 Sedangkan menurut Mohamad 

Syamsul saham biasa adalah jenis saham yang akan menerima laba 

setelah laba bagiaan saham preferen dibayarkan. Apabila 

perusahaan bangkrut, maka pemegam saham biasa yang menderita 

terlebih dahulu. Perhitungan indeks harga saham didasarkan pada 

harga saham biasa yang mempunyai suara dalam RUPS.
89

 Saham 

biasa (common stock) merupakan salah satu jenis efek yang paling 

banyak diperdagangkan dipasar modal. Bahkan saat ini dengan 
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semakin banyaknya emiten yang tercatatkan sahamnya dibursa 

efek, perdagangan semakin marak dan menarik para investor untuk 

terjun dalam jual beli saham.
90

 

2) Saham preferen merupakan saham yang diberikan atas hak untuk 

mendapatkan dividen dan atau bagian kekayaan pada saat 

perusahaan dilikuidasi lebih  dahulu dari saham biasa, disamping 

itu mempunyai preferensi untuk mengajukan usul pencalonan 

direksi/komisaris.
91

 Selain itu saham preferen memiliki hak 

komulatif, yaitu hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan 

pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar 

pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen 

akan menerima laba dua kali. Hak istimewa ini diberikan kepada 

pemegam saham preferen karena merekalah yang memasok dana 

ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan.
92

 Saham 

preferen mempunyai ciri-ciri yang merupakan gabungan dari utang 

dan modal sendiri (debt dan equity). Ciri-ciri yang penting dari 

saham preferen adalah sebagai berikut:
93

 

a) Hak utama atas deviden 

Pemegang saham preferen mempunyai hak lebih dulu untuk 

menerima deviden. Dengan kata lain, pemegang saham 
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preferen harus menerima deviden mereka terlebih dulu 

sebelum deviden dibagikan kepada para pemegam saham 

biasa. 

b) Hak utama atas aktivitas perusahaan 

Dalam likuidasi, pemegam saham preferen berkedudukan 

sesudah kreditur biasa tetapi sebelum pemegam saham biasa. 

Mereka berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai 

nominal saham preferen, sesudah para kreditur perusahaan 

termasuk pemegang obligasi dilunasi. 

c) Penghasilan tetap 

Penghasilan tetap para pemegam saham preferen biasanya 

berupa jumlah yang tetap. Misalnya saham preferen 15% 

memberikan hak kepada pemegam saham untuk menerima 

deviden sebesar 15% darinilai nominal tiap tahun. Kadang-

kadang pemegam saham preferen juga turut mendapat 

pembagian laba. Dalam hal ini disamping penghasilan tetap 

yang dijamin kontinuitasnya, para pemegang saham preferen 

juga mempunyai kemungkinan untuk menerima penghasilan 

tambah dari pembagian laba. 

d) Jangka waktu yang tidak terbatas 

Umumnya saham preferean dikeluarkan untuk jangka waktu 

yang terbatas. Akan tetapi dapat juga pengeluaran saham 

preferendilakukan dengan syarat bahwa perusahaan 
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mempunyai hak untuk membeli kembali saham preferen 

tersebut dengan suatu harga tertentu. 

e) Tidak mempunyai hak suara 

Umumnya para pemegang saham preferen tidak mempunyai 

hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Kalau hak 

suara diberikan, biasanya dibatasi paada hal-hal yang ada 

sangkut pautnya dengan menejemen perusahaan. 

b. Dilihat dari cara peralihannya, saham dibedakan atas: 

1) Saham atas unjuk (bearer stocks), artinya pada saham tersebut 

tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan 

dari satu investor ke investor lain. Secara hukum, siapa yang 

memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai 

pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 

2) Saham atas nama (registered stocks), merupakan saham yang 

ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara 

peralihannya harus memalui prosedur tertentu.
94

 Ciri-ciri dari 

saham atas unjuk dan atas nama dapat dilihat dari tabel dibawah 

ini.
95
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Tabel 2.1 

Perbedaan Saham Atas Unjuk dan Saham Atas Nama 

SAHAM 

ATAS UNJUK ATAS NAMA 

1. Mudah diperdagangkan 

2. Tidak perlu daftar pemegam 

saham 

3. Pemegam saham anonim (tidak 

diketahui nama pemilik saham), 

sehingga sukar untuk diawasi. 

4. Bisa dipalsukan. 

5. Kalau hilang sukar diganti. 

6. Pembuatannya sukar karena 

syarat-syaratnya berat. 

Misalnya: 

 Kertas harus linen/katun 80% 

 Berat kertas 1 M
2 
= 100 gram 

 Warna minimum 4 macam 

7. Sukar diawasi. 

1. Prosedurnyapanjang jika 

diperdagangkankarena memerlukan 

pernyataan pemindahan (PHH). 

2. Harus ada yang mencatat nama-

nama dari pemegam saham (Daftar 

Pemilik Saham), antara lain: 

a. Transfer agent, yang 

pekerjaannya memindahkan 

nama pemegam saham lama ke 

pemegam saham baru. 

b. Registrat 

c. Clearing agent, yang 

pekerjaannya mengeluarkan 

saham-saham atas nama yang 

diperdagangkan 

3. Nama-nama pemegam saham 

diketahui, sehingga mudah diawasi. 

4. Sukar dipalsukan. 

5. Kalau hilang mudah diganti. 

6. Pembuatannya relatif mudah. 

7. Mudah diawasi. 

 

c. Ditinjau dari kinerja perdagangan, maka saham dikategorikan atas: 

1) Saham Unggulan (blue-chip-stock), yaitu saham biasa dari suatu 

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader diindustri 

sejenis, memiliki pendapat yang stabil dan konsisten dalam 

membayar deviden. 
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2) Saham Pendapatn (income stock) yaitu saham dari suatu emiten 

yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari 

rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

3) Saham Pertumbuhan (growth stocks-well-known) yaitu saham-

saham dari emiten yang memiliki pertumbuhanpendapatan yang 

tinggi, sebagai leader diindustri sejenis yang mempunyai reputasi 

tinggi. 

4) Saham Spekulatif (speculative stocks) yaitu saham suatu 

perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh 

penghasilandari tahun ketahun, akan tetapi mempunyai 

kemungkinan penghasilan yang tunggi dimasa mendatang, 

meskipun belum pasti. 

5) Saham Seklikal (counter cyclical stocks) yaitu saham yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis 

secara umum.  

5. Harga Saham 

Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh 

bukti penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. Harga saham juga 

dapat diartikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi para penjual dan 

pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap profit 

perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi yang berkaitan 
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dengan pembentukan harga saham tersebut dalam mengambil keputusan 

untuk menjual atau membeli saham.
96

 

 

Menurut Jogiyanto, harga saham merupakan harga yang terjadi 

dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai 

pasar ini ditentukan oleh permintaan dan panawaran saham yang 

bersangkutan dipasarsaham.
97

Sedangkan menurut Agus Satorno harga 

saham adalah sebesar nilai sekarang atau present value dari aliran kas yang 

diharapkan akan diterima.
98

 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa harga saham adalah harga yang terbentuk sesuai permitaan dan 

penawaran dipasar jual beli saham dan biasanya merupakan harga 

penutupan. 

Adapun jenis-jenis harga saham menurutWidoatmojo adalah 

sebagai berikut:  

a. Harga Nominal 

Harga yang tecantum 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. 
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b. Harga Perdana 

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat dibursa 

efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh 

penjamin emisi (underwrite) dan emiten. Dengan demikian akan 

diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada 

masyarakat biasanya untk menentukan harga perdana.  

c. Harga Pasar 

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi 

kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang 

satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham 

tersebut dicatat dibursa. 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 penerbit. 

Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain 

adalah harga pasar.  

d. Harga pembukaan 

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau 

pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat 

dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan 

harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam 

keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu 
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juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga 

pembukaan. Namun tidak selalu terjadi. 

e. Harga Penutupan 

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli 

pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi 

pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, 

karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang 

terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun 

demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa 

tersebut. 

f. Harga Tertinggi 

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang 

terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu 

saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.  

g. Harga Terendah 

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang 

terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi 

atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. 

Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertiggi. 

h. Harga Rata-Rata 

Harga rata-rata merupakan perataan dari harga tertinggi dan terendah. 
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6. Teknik Analisis Harga Saham 

a. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal merupakan analisis salah satu metode yang 

digunakan untuk menilai suatu saham, dimana dengan metode ini 

analisis melakukan evaluasi saham berbasis pada data-data statistik 

yang dihasilkan dari aktivitas saham, seperti harga saham dan volume 

transaksi.
99

 

b. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah analisis yang dilakukan terhadap 

perusahaan itu sendiri yang menyangkut prospek pertumbuhan dan 

kemampuan memperoleh keuntungan yang meliputi tiga tahap analisis 

yaitu analisis ekonomi makro, industri dan perusahaan.
100

 Analisis ini 

terutama menyangkut masalah kebijakan perusahaan.
101

 Analisis 

fundamental mendasarkan pola prilaku harga saham yang ditentukan 

oleh perubahan-perubahan variasi prilaku variabel-variabel dasar 

kinerja perusahaan.
102

Apabila manajemen dan kinerja perusahaan 

tersebut baik, maka mengindikasikan harga saham yang tinggi 

sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Kinerja 

perusahaan diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dalam 
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periode tertentu. Menutur Mamduh M. Hanafi terdapat lima rasio 

yang digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio 

profitabilitas dan rasio pasar.
103

 

7. Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham di pengaruhi oleh banyak faktor, baik makro ekonomi 

maupun mikro ekonomi. Suatu faktor atau variabel memiliki pengaruh 

yang tidak sama terhadap jenis saham, yaitu dapat positif atau negatif. 

Harga saham juga dipengaruhi oleh siklis ekonomi yang sedang 

berlangsung. Dalam siklus recovery dan expantion harga saham cenderung 

mengalami peningkatan. Sementara dalam siklus depresi harga saham 

cenderung mengalami penurunan. Faktor makro ekonomi:
104

 

a. Tingkat bunga umum domestik 

b. Tingkat inflasi 

c. Peraturan perpajakan 

d. Kebijakan khusus pemerintah ynag terkait dengan perusahaan tertentu 

e. Kurs valuta asing 

f. Tingkat bunga pinjaman luar negri 

g. Kondisi perekonomian internasional 

h. Siklus ekonomi 

i. Faham ekonomi 

j. Peredaran uang 
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Menurut I Made Sudana besar kecilnya harga saham pada dasarnya 

ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran, yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal perusahaan yang 

menerbitkan saham maupun faktor eksternal. Faktor  internal misalnya: 

profitabilitas, leverage keuangan, laverage operasi, kelompok industri, 

ukuran perusahaan, manajemen perusahaan dan sebagainya. Faktor 

eksternal misalnya, kondisi ekonomi, suku bunga, inflasi, nilai tukar, 

kondisi politik, keamanan dan sebagainya.
105

 

Sedangkan menurut Irham Fahmi faktor yang mempengaruhi harga 

saham adalah:
106

 

a. Kondisi mikro dan makro ekonomi. 

b. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha), seperti membuka kantor cabang (brand office), kantor cabang 

pembantu (sub brand office) baik yang dibuka di domestik maupun 

luar negri. 

c. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 

d. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak 

pidana dan kasusunya sudah masuk kepengadilan. 

e. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan setiap waktu. 
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f. Resiko sitematis (systematic risk), yaitu suatu bentuk resiko yang 

terjadi secara menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan 

ikut terlibat. 

g. Efek dari psikologis pasar yang ternyata mampu menekan koondisi 

teknikal jual beli saham. 

F. Economic Value Added (EVA) 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham. selain memberi manfaat bagi pemegang saham, tujuan ini 

juga menjamin sumber daya perusahaan yang langka dialokasikan secara 

efisien dan memberi manfaat ekonomi. Kemakmiran pemegang saham 

dimaksimalkan dengan memaksimalkan nilai pasar dari modal perusahaan 

diatas nilai modal yang disetor pemegang saham.
107

 

EVA memberikan pengukuran yang lebih baik atas nilai tambah yang 

diberikan perusahaan kepada pemegang saham. oleh karena itu menejer yang 

menitik beratkan pada perusahaan EVA dapat diartikan telah beroprasi pada 

cara-cara yang konsisten untuk memaksimalkan kemakmuran bagi pemegang 

saham. Dengan demikian EVA merupakan salah satu kriteria yang lebih baik 

dalam penilaian kebijakan manajerial dan kompensasi.
108

 

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston EVA merupakan 

estimasi laba ekonomi usaha yang sebenarnya untuk tahun tertentu, dan 

sangat jauh berbeda dari laba bersih akutansi dimana laba akutansi tidak 
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dikurangi dengan biaya ekuitas sementara dalam perhitungan EVA biaya ini 

akan dikeluarkan.
109

 

Jadi EVA adalah ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan nilai 

dengan biaya untuk memperoleh nilai tambah tersebut. Pendekatan EVA 

yang dikembangkan oleh lembaga konsultan manajemen asal Amerika 

Serikat, Stern Steward Management Services pada pertengahan 1990-

an.Formula EVA bisa dituliskan sebagai berikut:
110

 

EVA = NOPAT− Biaya Modal 

NOPAT = Modal yang diinvestasikan x ROIC 

Biaya Modal = Modal yng dinvestasikan x WACC 

Karena itu, EVA bisa juga dituliskan sebagai berikut: 

EVA = Modal yang Diinvestasikan  ROIC − WACC  

Dimana : ROIC    = Returt on Invested Capital 

            WACC = Weighted Average Cost of Capital 

EVA menghasilkan angka (dalam unit moneter). EVA bisa 

diinterprestasikan sebagai nilai tambah bersih, yaitu nilai tambah kotor 

dikurangi biaya modal yang digunakan untuk menghasilkan investasi 

tersebut. Kedua pendekatan untuk menghitung EVA menghasilkan angka 

yang sama.
111
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Kelebihan konsep EVA adalah bermanfaat bagi penilaian kinerja yang 

berfokus pada penciptaan nilai (value creation), membuat perusahaan lebih 

memperhatikan struktur modal, dan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasikan kegiatan atau proyek yang memberikan pengembalian 

lebih tinggi dari pada biaya modal. selain itu, menejemen dipaksa untuk 

mengetahui berapa the true cost of capital dari bisnisnya sehingga tingkat 

pengembalian bersih dari modal yang merupakan hal yang sesungguhnya 

menjadi perhatian para investor yang dapat diperlihatkan secara jelas. Dapat 

diketahui beberpa jumlah sebenarnya dari modal yang divestasikan kedalam 

bisnis dengan tidak terpaku pada aturan-aturan akutansi yang memperlakukan 

investasi seperti pada penelitian dan pengembangan dan pelatihan karyawan 

sebagai expenses. Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA 

menyebabkan perhatian manajemensesuai dengan kepentingan pemegang 

saham. Dengan EVA, para manajer akan berfikir dan bertindak seperti halnya 

pemegang saham yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat 

pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 

perusahaan dapat dimaksimumkan.
112

 

Dengan berbagai keunggulan EVA juga mempunyai beberpa 

kelemahan. Pertama, EVA hanya menggambarkan penciptaan nilai pada satu 

tahun tertentu. Dengan demikian bisa saja suatu perusahaan mempunyai EVA 

pada tahun yang berlaku positif tetapi nilai perusahaan tersebut rendah karena 

EVA dimasa datang negatif. Secara konseptual EVA memungkinkan lebih 
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unggul dari pada pengukur tradisonal akutansi, namun secara praktis belum 

tentu EVA memerlukan estimasi atas biaya modal dan estimasi ini terutama 

untuk perusahaan yang belum go public sulit untuk dilakukan.
113

 

G. Rasio Keuangan 

Rasio merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir. Rasio yng 

diinterprestasikan dengan tepat mengidentifikasi area yang memerlukan 

investigasi lebih lanjut. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan 

penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren 

yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen 

yang membentuk rasio.
114

 

Rasio keuangan atau indeks yaitu alat yang sering kali digunakan 

untuk menghubungkan dua buah data keuangan dengan membagi satu angka 

dengan angka lainnya.
115

 Rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan 

membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara 

individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos 

tertentu, baik dalam neraca maupun laporan laba rugi.
116

 

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingakan angka-

angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen 

dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang 
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ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang dibandingkan dapat 

berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.
117

 

Analisis laporan keuangan penting dilakukan untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Informasi ini diperlukan untuk 

mengevaluasi kinerja yang dicapai menejemen perusahaan dimasa yang lalu, 

dan juga untuk bahan pertimbangan dalam menyusun rencana perusahaan 

kedepan.
118

 Untuk membantu penggunaan dalam menganalisis laporan 

keuangan, tersedia beragam alat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

yang spesifik diantaranya analisis laporan kuangan komparatif, analisis 

laporan keangan common-size, analisis rasio, analisis arus kas dan valuasi.
119

 

Analisis rasio adalah membandingka antara (1) unsur-unsur neraca, 

(2) unsur-unsur laba rugi, (3) unsur-unsur neraca dan laba rugi, serta (4) rasio 

keuangan emiten yang satu dan rasio keuangan emiten yang lain. Analisis 

rasioselalu digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan dan kemajuan 

perusahaan setiap kali laporan keuangan diterbitkan.
120

 

Keunggulan analisis rasio dibandingkan dengan analisis lainnya 

yaitu:
121

 

2. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 

dibaca dan ditafsirkan. 
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3. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 

4. Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. 

5. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 

pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score). 

6. Menstandarisir size perusahaan. 

7. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau “time series”. 

8. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa 

yang akan datang. 

Disamping keunggulan yang dimiliki analisis rasio, teknik ini juga 

memiliki beberapa  keterbatasan yang harus disadari sewaktu penggunaanya 

agar tidak salah dalam penggunaanya. Adapun keterbatasan analisis rasio itu 

adalah:
122

 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya.  

2. Keterbatasan yang dimiliki akutansi atau laporan keuangan juga menjadi 

keterbatasan teknik ini seperti: 

a. Bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak 

menggandung taksiran dan judgment yang dapat dinilai atau 

subjektif. 
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b. Nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai 

perolehan (cost) bukan harga pasar. 

c. Klasifikasi dalam laporan keunagan bisa berdampak pada angka 

rasio. 

d. Metode pencatatan yang tergambar dalam strandar akutansi bisa 

diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan menimbulkan 

kesulitan dalam menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak singkron. 

5. Dua perusahaan dibandingkan bisa saja teknik dan standarakutansi yang 

dipakai tidak sama. Oleh karenanya jika dilakukan perbandinagn bisa 

menimbulkan kesalahan. 

Analisis ini digunakan oleh tiga kelompok utama: (1) Manajer, yang 

menggunakan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan dan 

memperbaiki operasi perusahaan, (2) Analis kredit, termasuk petugas 

pinjaman bank dan analis pemeringkat obligasi, dan (3) Analis saham, yang 

tertarik dengan prospek efisiensi, resiko, dan pertumbuhan perusahaan.
123

 

Rasio keuangan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja 

keuangan dimana dengan menggunakan rasio keuangan yang merupakan 

perbandingan angka-angka pada pos-pos laporan keuangan, maka dapat 

dinilai kondisi atau kinerja keuangan suatu perusahaan.
124

 Data akutansi 
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sangat memahami bagaimana kinerja perusahaan dan proyeksi keuangan serta 

mempengaruhi harga saham. Dengan analisis rasio keuangan investor dapat 

melihat hubungan antara resiko dan hasil yang diharapkan dari modal yang 

ditanamkan. 

Menurut Farah Margaretha, penganalisisan rasio keuangan ada 

beberapa cara, diantaranya:
125

 

1. Analisis horizontal / trend analysis, yaitu membandingkan rasio rasio 

keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengantujuan agar dapat 

dilihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. 

2. Analisis vertikal, yaitu membandingkan data rasio keuangan perusahaan 

dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri 

untuk waktu yang sama. 

3. The du pont chart berupa bagan yang dirancang untuk memperlihatkan 

hubungan antara ROI, asset turnover dan profit margin. 

Adapun rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan:
126

 

1. Rasio Likuiditas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Aktivitas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menggunakan asetnya dengan evisien. 
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3. Rasio Utang/ Laverage, rasio ynag mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi total kewajiban. 

4. Rasio Keuntungan/ Profitabilitas, rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan profitabilitas. 

5. Rasio Pasar, rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai 

buku,pendapat atau deviden. 

Adapun rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel yang dapat mempengaruhi harga saham adalah: 

1. Return on Asset (ROA) 

Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan dalam periode tertentu.
127

Jika ingin menilai kinerja perusahaan, 

maka rasio profitabilitas harus diperhatikan.
128

 Karena informasi laba 

merupakan informasi yang paling mendapatkan perhatian yang besar dari 

berbagai kalangan terutama investor.
129

 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, 

dan modal saham tertentu
130

yang mencerminkan hasil akhir dari seluruh 

kebijakan keuangan dan keputusan oprasional.
131

Dengan demikian bagi 

investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 
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profitabilitas ini misalnya pemegang saham akan melihat keuntungan 

yang benar-benar akan diterima dalam bentuk deviden.
132

Menurut I 

Made Sudana terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya 

profitabilitas, yaitu Retrun on Asset (ROA), Retrun on Equity (ROE), 

Profit Margin Ratio, Basic Earning Power. 

ROA menunjukan kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. rasio 

ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan 

efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva 

perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan 

aktiva perusahaan atau dengan kata lain jumlah aktiva yang sama bisa 

dihasilkan laba ynag lebih besar, dan sebaliknya.
133

 Rumus yang dapat 

digunakan yaitu: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠  𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

2. Current Ratio (CR) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat besar kecilnya aktivitas lancar relatif 

terhadap utang lancarnya. Utang dalam hal ini merupakan kewajiban 
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perusahaan. Menurut Mamduh M. Hanafi mengukur rasio likuiditas 

dapat menggunakan cara menghitung rasio lancar dan rasio quick.
134

 

Current ratio yaitu kemapuan aktiva lancar perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek.
135

 Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin likuid perusahaan
136

 atau semakin besar kemampuaan 

perusahaan untuk membayar berbagai tagihannya.
137

 Current ratio yang 

tinggi menunjukan kelebihan aktiva lancar (likuiditas tinggi dan resiko 

rendah), tetapi memiliki resiko yang tidak baik terhadap profitabilitas 

perusahaan.
138

 

Dalam mengukur rasio modal kerja yang penting bukan besar 

kecilnya perbedaan aktiva lancar dengan utang jangka pendek (modal 

kerja neto) melaikan harus dilihat pada hubungannya atau 

perbandingannya yang mencerminkan kemampuan mengembalikan 

utang. Current ratio yang tinggi mungkin menunjukan adanya uang kas 

yang berlebihan dibanding dengan tingkat kebutuhan atau adanya unsur 

aktiva lancar yang rendah likuiditasnya (seperti persediaan) yang 

berlebih-lebihan. Current ratio yang tinggi tersebut memang baik dari 

sudut pandang kreditur, tetapi dari sudut pandang pemegang saham 

kurang menguntungkan karena aktiva lancar tidak didayagunakan dengan 
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efektif.
139

 Current ratio yang rendah malah menunjukan pemimpin 

perusahaan menggunakan aktiva lancar sangat efektif. Yaitu bila saldo 

disesuaikan dengan kebutuhan minimum saja dan tingkat piutang dari 

persediaan ditingkatkan sampai pada tingkat maksimum.
140

 

Rasio ini harus dianggap sebagai ukuran kasar karena tidak 

memperhitungkan likuiditas dari setiap komponen asset lancar.
141

 

Perusahaan yang memiliki asset lancar sebagian besar terdiri atas kas dan 

piutang yang belum jatuh tempo, umumnya akan diaggap sebagai likuid 

dari pada perusahaan dengan asset lancar sebagian besar terdiri atas 

persediaan.
142

 Dengan kata lain rasio ini memiliki kelemahan karena 

tidak semua komponen aktiva lancar memiliki tingkat likuiditas yang 

sama. Rumus current ratio:
143

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Asset lancar (current asset) adalah kas dan aset lain yang secara 

wajar dapat (1) direalisasikan sebagai kas atau (2) dijual atau digunakan 

selama satu tahun (atau dalam siklus oprasi normal perusahaan jika lebih 
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dari satu tahun). Akun neraca biasanya memasukan kas, efek (surat 

berharga atau sekuritas) yang jatuh tempo dalam satu tahun fiskal 

kedepan, piutang, persediaan, dan beban dibayar dimuka sebagai aset 

lancar. Kewajiban lancar (current liabilities) merupakan kewajiban yang 

diharapkan akan dilunasi dalam waktu yang relatif pendek, biasanya satu 

tahun. Kewajiban lancar biasanya mencakup utang usaha, wesel bayar, 

pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, beban yang masih harus 

dibayar, dan bagian lancar utang jangka panjang (bagian yang jatuh 

tempo dalam waktu satu tahun).
144

 

Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran 

likuiditas mencakup kemampuan untuk mengukur:
145

 

a. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar, semakin tinggi jumlah 

(kelipatan) aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar 

keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. 

b. Penyangga kerugian, semakin besar penyangga maka semakin kecil 

resikonya. Rasio lancar menunjukan tingkat keamanan yang tersedia 

untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas pada saat aset 

tersebut dilebas atau dilikuiditas. 

c. Cadangan dana lancar, rasio lancar merupakan ukuran tingkat 

keamanan terhadap ketidak pastian dan kejutan atas arus kas 

perusahaan. Ketidak pastian dan kejutan, seperti pemogokan dan 
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kerugian luar biasa dapat membahayakan arus kas secara sementara 

dan tidak terduga. 

Sebelum penganalisis mengambil kesimpulan final dari analisis 

current ratio, perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
146

 

a. Distribusi dari pos-pos aktiva lancar. 

b. Data tren dari aktiva lancar dan utang jangka pendek untuk jangka 

waktu 5 atau 10 tahun. 

c. Syarat kredit yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaaan dalam 

pengembalian barang, dan syarat kredit yang di berikan perusahaan 

kepada langganan dalam penjulan barang. 

d. Nilai sekarang atau nilai pasar atau nilai ganti dari barang dagangan 

dan tingkat pengumpulan piutang. 

e. Kemungkinan adanya perubahan nilai aktiva lancar. 

f. Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjulan 

sekarang dan yang akan datang. 

g. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja untuk tahun mendatang. 

h. Besar kecilnya jumlah kas dan surat-surat berharga dalam hubungan 

dengannya dengan kebutuhan modal kerja. 

i. Credit ranting perusahaan pada umumnya. 

j. Besar kecilnya piutangdalam hubungannya dengan volume penjulan. 

k. Jenis perusahaan, apakah merupakan perusahaan industri, 

perusahaan dagang, atau public utility. 
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3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Rasio utang / solvabilitas / laverage merupakan cara mengukur 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang 

tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar 

dibandingkan dengan total assetnya. Rasio ini memfokuskan pada sisi 

kanan atau kewajiban perusahaan. Ada beberapa macam rasio laverage 

yang bisa dihitung, yaitu rasio utang terhadap total asset, rasio times 

interest earned, dan rasio fixed charge covarage
147

 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan yang terdapat 

antara kekayaan bersih dan jumlah seluruh utang perusahaan, rasio ini 

diperoleh dengan membagi kekayaan bersih terhadap seluruh utang baik 

yang sedang berjalan maupun utang jangka panjang. Maksud dari angka 

perbandingan ini ialah untuk menunjukan kemampuan kredit atau margin 

keamanan yang terdapat terhadap tuntutan para pemberi kredit. Dengan 

bertambahnya jumlah utang terhadap jumlah uang yang ditanam oleh 

para pemegang saham, maka perusahaan guna keperluan modal kerja 

menjadi lebih tergantung pada para kreditorya dan karenanya maka 

perusahaan itu lebih perasa terhadap tekanan kritis. Pada umumnya uang 

yang oleh para pemilik atau para pemegang saham ditanam didalam 

aktiva perusahaan hendaknya sekurang-kurangnya sama banyaknya 
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dengan jumlah uang dari para kreditornya, sehingga perbandingan yang 

wajar adala 1 : 1.
148

 

Debt to Equity Ratio (DER) mengukur proporsi dana yang 

bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan.
149

Penggunaan 

utang itu sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi, (1) pemberi 

kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang 

diberikan, (2) dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka 

pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat, dan (3) dengan 

menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak 

kehilangan pengendalian perusahaan.
150

Penggunaan utang yang tinggi 

akan meningkatkan profitabilitas, dipihak lain utang yang tinggi juga 

akan meningkatkan resiko. Jika penjualan tinggi, maka perusahaan bisa 

memperoleh keuntungan yang tinggi (karena hanya membayar bunga 

yang sifatnya tetap). Sebaliknya jika penjulan turun, perusahaan terpaksa 

bisa mengalami kerugian karena adanya beban bunga yang harus 

dibayarkan.
151

 Rumus DER: 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 DER =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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4. Total Asset Turn Over (TATO) 

Salah satu tujuan manajer keuangan adalah menentukan seberapa 

besar efisiensi investasi pada berbagai aktiva. Dengan kata lain rasio 

aktivitas menunjukan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara 

optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan 

standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam 

industri.
152

 

Rasio ini melihat seberapa dana tertanam pada aset perusahaan. 

Jika dana yang tertanam pada aset tertentu cukup besar, sementara dana 

tersebut mestinya bisa dipakai untuk investasi pada aset lain yang lebih 

produktif, maka profitabilitas perusahaan tidak sebaik yang seharusnya. 

Menurut Mamduh M. Hanafi ada beberapa rasio aktivitas yaitu: (1) rata-

rata umur piutang, (2) perputaran persediaan, (3) perputaran aktiva tetap, 

(4) perputaran total aktiva.
153

 

Total Asset Turn Over (TATO) mengukur efektivitas penggunaan 

seluruh aktiva dalam menghasilkan penjulan, dan semakin besar rasio ini 

berarti semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Rumus TATO:
154

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑣𝑒𝑟 TATO =  
Sales

Total Assets
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H. Perusahaan Manufaktur 

Kata manufaktur berasal dari bahasa Latin manus factus yang berarti 

dibuat dengan tangan. Kata manufacture muncul pertama kali tahun 1576, 

dan kata manufacturing muncul tahun 1683. Manufaktur, dalam arti yang 

paling luas, adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Proses ini 

meliputi (1) perancangan produk, (2) pemilihan material, dan (3) tahap-tahap 

proses dimana produk tersebut dibuat. Pada konteks yang lebih modern, 

manufaktur melibatkan pembuatan produk dari bahan baku melalui 

bermacam-macam proses, mesin dan operasi, mengikuti perencanaan yang 

terorganisasi dengan baik untuk setiap aktifitas yang diperlukan.
155

 

Perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang melakukan 

pengelola bahan mentah untuk membuat suatu barang jadi dan dijual bagi 

konsumen. Perusahaan ini memiliki standar operasional yang harus dipatuhi 

oleh semua karyawan.
156

 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan suatu 

proses pengeloaan bahan mentah yang memberikan nilai lebih pada bahan 

yang diolahnya, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi 

dibandingkan sebelumnya dan siap dijual kepada konsumennya. 

Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan leasing terbesar di 

BEI. Pada tahun 2016 berjumlah 144 perusahaan. Daftar saham yang masuk 

dalam perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Juni – 
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November 2012 sebanyak 269 saham sedangkan periode Juni – November 

2016 sebanyak 306 saham. Jadi selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 

2011-2016 saham yang masuk dalam perhitungan ISSI mengalami 

peningkatan sebesar 37 saham. Aktifitas perusahaan manufaktur sekurang 

kurangnya ada 3 yaitu: 

1. Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan output. 

2. Kegiatan pengeloaan bahan baku menjadi bahan jadi. 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. 

Dari segi produk yang di hasilkan, aktivitas perusahaan manufaktur 

dewasa ini menyangkut berbagai jenis usaha lain, yaitu 

1. Industri dasar dan kimia 

2. Industri barang konsumsi 

3. Aneka industri 

I. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu mengenai pengaruh EVA dan rasio profitabilitas terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam DES. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Zuliarni, Universitas 

Riau (2012) yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga 

Saham PadaPerusahaan Mining And Mining Service di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) memiliki hasil bahwa, secara parsial variabel  ROA dan PER  yang 
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berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham,sedangkan DPR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan menunjukkan 

bahwa ROA, PER dan DPR secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

harga saham.
157

 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlia, Universitas Balikpapan (2011), 

yang berjudul Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia menghasilkan 

bahwa, secara parsial sedangkan OPM, NPM, ROA dan ROE secara parsial 

tidak berpengaruh terahap harga saham dan hanya EPS yang berpengaruh 

signifikan. Sedangkan secara simultanrasio profitabilitas dari OPM, NPM, 

ROA, ROE dan EPS secara simulan berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham.
158

 

Berdasarkan penelitian Lidya Agustina dan Sany Noviri Universitas 

KristenMaranatha, (2013) tentang Pengaruh Return On Asset (ROA), Earning 

Per Share (EPS), dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Harga Saham 

(Studi Pada Indeks LQ45 Tahun 2010) menghasilkan bahwa secara parsial 

variabel ROA dan EPS yang berpengaruh terhadap harga saham sedangkan 

variabel tingkat suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Sedangkan secara simultan kelima variabel yang diteliti EPS, ROA, 

                                                             
157

Sri Zuliarni, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham PadaPerusahaan 

Mining And Mining Service di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Jurnal Aplikasi Bisnis Vol. 3, No. 1, 

Oktober 2012. 

158
Nurlia,“Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Rokok 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  Jurnal Sains Terapan  Vol. 2, No. 1, 2011. 
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dan suku bunga SBI secara bersama-sama berpengaruh simultan secara 

signifikan, terhadap harga saham.
159

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hairuriza, Universitas Air langga 

(2016) tentang Economic Value Added Dan Market Value Added Serta 

Perilaku Harga Saham Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index 

(Periode 2010-2014) menghasilkan bahwa secara parsial EVA dan MVA 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan 

secara simultan EVA dan MVA secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham.
160

 

Berdasarkan penelitian Syamsulrijal Tan, Agus Syarif dan Delfira 

Ariza mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham 

Pada Industri Transportation Services di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-

2012 menghasilkan bawha secara parsial Debt to Equity Ratio, Total Asset 

Turnover, Return On Equity mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

harga saham sedangkan secara simultan Current Ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER), Total AsseetsTurnover (TATO), Return On Equity (ROE), dan 

Earning Per Share (EPS) mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga 

saham.
161

 

                                                             
159

Lidya Agustina dan Sany Noviri, “Pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Harga Saham (Studi Pada Indeks LQ45 

Tahun 2010)”. Jurnal Akutansi Vol.5, No. 1, Mei 2013. 

160
Hairuriza, “Economic Value Added Dan Market Value Added Serta Perilaku Harga 

SahamPerusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index(Periode 2010-2014)”. Jurnal Ekonomi 

Syariah Teori dan Terapan Vol. 3, No. 6 (Juni 2016). 

161
Syamsulrijal Tan, Agus Syarif dan Delfira Ariza “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Harga Saham Pada Industri Transportation Services di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2012”. Jurnal Dinamika Manajemen Vol 2, No. 2, April-Juni 2014.  
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J. Hubungan Antar Variabel dan Penggembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk 

sementara waktu benar agar dapat ditarik suatu konsekuensi yang logis dan 

melalui cara ini kemudian diadakan pengujian (testing) mengenai 

kebenarannya dengan menggunakan data empiris (emprical data) hasil 

penelitian. Dengan kata lain, hipotesis adalah pernyataan yang menjadi arah 

penelitian yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan melalui 

suatu pengujian dari data penelitian.  

1. Pengaruh EVA Terhadap Harga Saham 

EVA merupakan metode untuk mengukur nilai perusahaan. 

Semakin baik struktur modal perusahaan maka semakin  baik pula nilai 

suatu perusahaan. Apabila nilai suatu perusahaan baik maka investor 

akan tertarik untuk menginvestasikan modalnya sehingga dapat menaikan 

harga saham perusahaan yang menandakan bahwa EVA berpengaruh 

positif terhadap harga saham. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hairuriza, Universitas Airlangga (2016) tentang 

Economic Value Added Dan Market Value Added Serta Perilaku Harga 

Saham Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index (Periode 2010-

2014) menghasilkan bahwa secara parsial EVA dan MVA secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan secara simultan 

EVA dan MVA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Hal tersebut juga didukung oleh signalling theory menurut 
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Muhammad Umar Mai bahwa nilai perusahaan akan meningkat apabila 

investor dapat merespon signal positif. Hipotesis yang dirumuskan: 

H01 :Economic Value Added tidak berpengaruh  terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek 

Syariah. 

Ha1 :Economic Value Added memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

2. Pengaruh ROA Terhadap Harga Saham 

ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Dari sudut 

pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang adalah dengan melihat sejauh mana 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Rasio ini penting diperhatikan 

untuk mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan investor disuatu 

perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang 

diisyaratkan oleh  investor. Hal ini menyebabkan rasio ini menjadi salah 

satu rasio yang selalu diperhatikan oleh calon investor sebelum 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

rasio ini maka semakin baik keadaan suatu perusahaan dan menunjukkan 

bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk 

menghasilkan laba bersih setelah pajak. 
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Dengan demikian, semakin tinggi ROA, kinerja perusahaan 

semakin efektif. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

kembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa 

harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal juga akan semakin 

meningkat. Dengan kata lain, ROA akan berpengaruh positifterhadap 

harga saham. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Sri Zuliarni, Nurlia, 

Lidya Agustina dan Sany Noviri yang memiliki hasil bahwa ROA 

berpengaruh positif terhadap harga saham baik secara simultan maupun 

parsial. Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh singnalling theory 

menurut Mohamad Feri dan Muhammad Umar Ali bahwa informasi 

ROA dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga 

investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya berupa saham 

yang dapat meningkatkan harga saham. Hipotesis yang dirumuskan: 

H02 :Return on Asset tidak berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

Ha2 :Return on Asset memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Daftar Efek Syariah. 
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3. Pengaruh CR Terhadap Harga Saham 

CR (Current Ratio) untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan membayar utang 

lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam membayar utang maka akan semakin 

tinggi pula likuiditas perusahaan, meskipun tidak semua komponen 

aktiva lancar memiliki tingkat likuiditas yang sama. Likuiditas 

perusahaan yang tinggi menandakan nilai perusahaan yang baik, 

sehingga akan menarik para investor untuk berinvestasi, yang akan 

menyebabkan harga saham naik karena permintaan meningkat. Sehingga 

Current Ratio berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Syamsulrijal Tan, Agus 

Syarif dan Delfira Ariza yang memiliki hasil bahwa CR berpengaruh 

positif terhadap harga saham. Hal tersebut juga didukung oleh signalling 

theory menurut Jogianto dimana informasi mengenai CR yang tinggi 

merupakan signal yang baik (good news) sehingga investor tertarik untuk 

melakukan perdagangan saham yang dapat tercermin dari volume 

perdagangan saham. Hipotesis yang dirumuskan: 

H03 :Curren Ratiotidak berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

Ha3 :Curren Ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Daftar Efek Syariah. 
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4. Pengaruh DER Terhadap Harga Saham 

DER (Debt to Equity Ratio)mengukurproporsi dana yang 

bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin 

tinggi utang yang digunakan perusahaan maka akan semakin tinggi pula 

profitabilitas yang dihasilkan dan resikonya.Perusahaana yang 

meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin 

dengan prospek perusahaan dimasa mendatang. Karena cukup yakin, 

maka menejer perusahaan tersebut berani menggunakan utang yang lebih 

besar. Mengindikasikan bahwa Debt to Equity Ratio memiliki dampak 

positif terhadap harga saham. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian 

Syamsulrijal Tan, Agus Syarif dan Delfira Ariza yang memiliki hasil 

bahwa DER berpengaruh positif terhadap harga saham baik secara 

simultan maupun parsial serta sesuai dengan signalling theory yang 

dikemukakan oleh Ros dimana apabila perusahaan memliki utang yang 

besar maka investor diharapkan mampu menangkap signal bahwa 

perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Sehingga utang 

memliki signal yang positif. Hipotesis yang dirumuskan: 

H04 :Debt to Equity Ratiotidak berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

Ha4 :Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Daftar Efek Syariah. 

5. Pengaruh TATO Terhadap Harga Saham 
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TATO (Total Asset Turn Over) untuk mengukur efektivitas dan 

efisiensi perusahaaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki dengan 

melihat efektifitas penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan 

penjualannya. Semakin tinggi pengelolaan aktiva  maka perusahaan 

semakin efektif. Mengindikasikan bahwa Total Asset Turn Over memiliki 

dampak positif terhadap harga saham. Hal tersebut didukung oleh hasil 

penelitian Syamsulrijal Tan, Agus Syarif dan Delfira Ariza yang 

memiliki hasil bahwa TATO berpengaruh positif terhadap harga saham 

baik secara simultan maupun parsial. Hal tersebut juga didukung oleh 

singnalling theory menurut Agus Kretarto dimana informasi mengenai  

TATO yang tercermin dari rasio pada laporan keuangan dapat digunakan 

untuk mengambil keputusan bagi para investor. Semakin tinggi TATO 

maka akan semakin meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya 

berupa saham pada perusahaan. Hipotesis yang dirumuska: 

H05 :Total Asset Turn Overtidak berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek 

Syariah. 

Ha5 :Total Asset Turn Over memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Daftar Efek Syariah. 
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K. Kerangka Pemikiran 

Penilaian harga saham perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

indikatorEconomic Value Added (EVA), Returnt on Asset (ROA), Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turn Over (TATO). 

EVA merupakan metode untuk mengukur nilai perusahaan. Semakin baik 

struktur modal perusahaan maka semakin  baik pula nilai suatu perusahaan. 

Apabila nilai suatau perusahaan baik maka investor akan tertarik untuk 

menginvestasikan modalnya sehingga dapat menaikan harga saham 

perusahaan. Hal ini menandakan bahwa EVA berpengaruh positif terhadap 

harga saham. 

ROA (Returnt on Asset)yang digunakan untuk melihat keuntungan 

perusahaan dengan mengukur laba bersih berdasarkan tingkat asset 

perusahaan. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan maka 

mengindikasikan semakin tinggi pula kinerja perusahaan. Dengan laba 

perusahaan yang tinggi akan menarik investor untuk menginvestasikan 

dananya. Hal tersebut menandakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap 

harga saham. 

CR (Current Ratio) untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan mambayar utang 

lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam membayar utang maka akan semakin tinggi 

pula likuiditas perusahaan yang menandakan bahwa semakin tinggi kinerja 
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keuangannya. Hal tersebut mendandakan bahwa Current Ratio berpengaruh 

positif terhadap harga saham. 

DER (Debt to Equity Ratio)mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang dengan proporsi dana yang bersumber 

dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin tinggi utang yang 

digunakan perusahaan maka akan semakin tinggi pula profitabilitas yang 

dihasilkan dan resikonya.Perusahaana yang meningkatkan utang bisa 

dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan dimasa 

mendatang. Karena cukup yakin, maka manajer perusahaan tersebut berani 

menggunakan utang yang lebih besar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

Debt to Equity Ratio memiliki dampak positif terhadap harga saham. 

TATO (Total Asset Turn Over)untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 

perusahaaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki dengan melihat efektifitas 

penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualannya. Semakin 

tinggi pengelolaan aktiva  maka perusahaan semakin efektif. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa Total Asset Turn Over memiliki dampak positif 

terhadap harga saham. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penulisan 

ini digambarkan sebagai berikut: 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka 

baik yang secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun data 

yang diolah dengan menggunakan analisis statistik.
162

Dalam hal ini 

penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang 

digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari 

laporan keuangan dan nantinya akan diolah menggunakan alat analisis 

statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan. 

Penulis menggali data yang bersumber dari laporan keuangan  

perusahaan manufaktur yang terdapat di Daftar Efek Syariah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian jenis 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan datamenggunakan instrument penelitian, analisis data 

                                                             
162

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 12. 
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bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
163

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka-

angka baik yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun 

data kualitatif yang diolah menjadi kuantitatif. Data kualitatif sendiri 

adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih 

berbentuk fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data 

tersebut dapat menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan 

dinyatakan dalam satuan angka.
164

 

Selain itu, dalam penelitian ini dimensi waktu data penelitian 

menggunakan data data panel. Data panel adalah data yang terdiri atas 

beberapa data seleksi silang, namun juga memiliki unsur waktu seperti 

pada data runtut waktu.
165

Dalam penelitian ini data kuantitatif yang 

digunakan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2012-

2016. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2004), 

h. 7. 

164
Muhammad Teguh, Metodologi Penulisan Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118. 

165
Wing Wahyu Winarno, Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews, Cetakan 

ke-5 (Jogyakarta: STIM YKPN, 2017), h. 10.2. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalan data 

sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (data yang diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasian.
166

 

Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari laporan 

keuangan Perusahaan Manufaktur sebagai data dalam penilaian harga 

saham, yang di terbitkan oleh IDX, serta literatur-literatur yang relevan 

dengan bahasan penulis. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
167

Metode ini 

merupakan suatu cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, laporan keuangan, transkip, buku-buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya.  

                                                             
166

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta: BPFE 

Cetakan Keenam, 2014), h. 147 

167
Ibid, h. 329. 
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Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah 

dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain, yaitu berupa laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh IDX. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian 

populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya 

tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, 

disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.
168

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang ada di 

Daftar Efek Syariah tahun 2012-2016. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.
169

 Adapun cara untuk 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

sampel bertujuan atau purposive sampling. Penentuan sampel ini 

berdasarkan  syarat-syarat yang harus dipenuhi,
170

 yaitu:  

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

                                                             
168

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rhineka 

Cipta, 2013), h. 183. 

169
Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h. 81. 

170
Suharsimi Arikunto.Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik .... h. 183. 
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b. Subjek yang diambil sebagai sempel benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada 

pupolasi. 

c. Penentuan karakteristik populasi harus dilakukan dengan cermat. 

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Masing-masing sektor perusahaan manufaktur diambil 2 subsektor 

perusahaan yang paling banyak terdapat di DES tahun 2012-2016. 

b. Tersedia laporan keuangan tahunan yang bernominal rupiahdan telah 

diaudit serta tidak mengalami delistingselama tahun 2012-2016. 

Perusahaan diseleksi kembali sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan. Seleksi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Seleksi Sampel 

No.  Keterangan Jumlah 

1 Masing-masing sektor perusahaan manufaktur diambil 2 

subsektor perusahaan yang paling banyak terdapat dalam Daftar 

Efek Syariah tahun 2012-2016: 

a. Aneka Industri: 

b. Industri Barang Kosumsi:  

c. Industri Dasar dan Kimia:  

Jumlah 

 

 

 

13 

20 

23 

56 

2 Tersedia laporan keuangan tahunan yang bernominal rupiah, 

telah diaudit dan tidak delistingselama tahun 2012-2016: 

a. Aneka Industri: 

b. Industri Barang Kosumsi:   

c. Industri Dasar dan Kimia:  

Jumlah 

 

 

3 

6 

7 

16 
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Berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut diperoleh 16 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel 

penelitian ini. Daftar nama perusahan penelitian terdapat dalam tabel 3.2 

Tabel 3.2 

 Hasil Seleksi Sampel 

 

SEKTOR ANEKA INDUSTRI 

Subsektor Otomotif dan Komponen Subsektor Tekstil dan Garment 

No Kode Perusahaan No Kode Perusahaan 

1. ASII Astra International 

Tbk 

 

 

  

2. SMSM Selamat Sempurna 

Tbk 

3. INDS Indospring Tbk 

SEKTOR INDUSTRI BARANG DAN KONSUMSI 

Subsektor Farmasi Subsektor Makanan dan Minuman 

No Kode Perusahaan No Kode Perusahaan 

1. DVLA Darya Varia 

Labolatoria Tbk 

1. ICBP Indofood Sukses 

Makmur Tbk 

2. KLBF Kalbe Farma Tbk 2. INDF Indofood CPB Sukses 

Makmur Tbk 

3. TSPC Tempo Scan Pasific 

Tbk 

3. ULTJ Ultrajaya Milk 

Industry and Tranding 

Company Tbk 

SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA 

Subsektor Logam dan Sejenisnya Subsektor Kimia 

No Kode Perusahaan No Kode Perusahaan 

1. ALKA Alaska Industrindo 

Tbk 

1. EKAD Eka Darma 

International Tbk 

2. BTON Beton Jaya 

Menunggal Tbk 

2. BRPT  Barito Pasific Tbk 

3. GDST Gunawan Dianjaya 

Steel Tbk 

3. SRSN Indo Acitama Tbk 

4. PICO Pelangi Indah 

Canindo Tbk 

Sumber : IDX Tahun 2012-2016 
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E. Variabel Penelitian dan Oprasional Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa variabel bebas 

(independent)adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannyaatau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
171

Variabel bebas (independet)dalam penelitian ini 

adalahEconomic Value Added(EVA) dan Return on Asset (ROA), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turn 

Over (TATO) perusahaan manufaktur  yangterdaftar dalam Daftar Efek 

Syariah  periode 2012-2016. EVA merupakan metode untuk mengukur 

nilai perusahaan. Kinerja perusahaan adalah hasil akhir dari proses 

menejemen selama satu periode ke periode lain. Return on Asset(ROA) 

merupakan rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dengan 

menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

sebelum pajak.Current Ratio (CR) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya (jatuh tempo 

kurang dari satu tahun) dengan menggunakan aktiva.Debt to Equity 

Ratio(DER) adalah rasio untuk mengukur proporsi dana yang bersumber 

dari utang untuk membiayaai aktiva perusahaan.Total Asset Turn Over 

(TATO)adalah rasio yang menunjukan perputaran total aktiva diukur dari 

volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua 

aktiva menciptakan penjualan. 

                                                             
171

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis  (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61. 
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2. Variabel Terikat (dependen) 

Sugiyono menyatakan bahwa variabel terikat (dependent)adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanyavariabel bebas.
172

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Harga saham. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

harga saham penutupan. 

3. Definisi Oprasional Variabel 

Definisi oprasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis 

instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari  mana.
173

 

Adapun definisi oprasional variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. EVA (Economic Value Added) adalah metode untuk mengukur nilai 

perusahaan yang kaitannya erat dengan harga saham perusahaan. 

b. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk 

menganalisis harga saham. 

c. Harga Saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga 

pasar saham pada saat penutupan. 

 

 

 

 

                                                             
172

Ibid. 

173
Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi .... h. 77. 
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Tabel 3.3  

Definisi Oprasional Variabel 

Variabel Dimensi Skala 

Pengukuran 

Bebas/Independen 

Return on Asset, Perbandingan antara 

laba bersih dengan aktiva 

 
laba bersih

total aktiva
 

Rasio 

Curren Ratio, perbandingan antara 

aktiva lancar dengan utang lancar 

aktiva lancar

utang lancar
 

Rasio 

Debt to Equity Ratio, perbandingan 

antara total hutang dengan total asset 

total hutang

total aset
 

Rasio 

Total Asset Turn Over, perbandingan 

antara penjualan dengan total asset 

penjualan

total asset
 

Rasio 

Economic Value Added, selisih antara 

NOPAT dengan capital charges  

NOPAT – 

Capital Charges 

Rasio 

Terikat/Dependen 

Harga Saham 

Harga saham 

penutupan 

Rasio 

 

F. Teknik Analisis Data. 

1. Data Panel 

Data panel adalah data yang terdiri atas beberapa variabel seperti 

pada data seleksi silang, namun juga memiliki unsur waktu seperti pada 

data runtut waktu.
174

 Dengan kata lain data panel adalah gabungan data 

                                                             
174

Wing Wahyu Winarto, Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews ....  h. 10.2. 
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croos section dan time series. Regresi dengan menggunakan data panel 

disebut model regresi data panel.
175

 

Jika setiap unit croos section mempunyai data time series yang 

sama modelnya disebut model regresi panel data seimbang (balance 

panel) sedangkan jika jumlah observasi time series dari unit croos section 

tidak sama maka disebut regresi panel data tidak seimbang (unbalance 

panel).
176

 

Keuntungan menggunakan analisi data panel antara lain:
177

 

a. Memberikan jumlah pengamatan yang besar pada penelitian, 

meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki 

variabelitas  yang besar, mengurangi kolineritas antar variabel 

penjelas. 

b. Dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan 

jika hanya menggunakan data time series atau cross section saja. 

c. Panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi 

perubahan dinamis jika dibandingkan dengan cross section. 

Dalam model data panel, persamaan model dengan menggunakan 

data cross section dapat ditulis dengan: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1Xi +  i; i = 1,2, … , N 

Di mana N adalah banyaknya data cross section 

                                                             
175

Agus Widarjono, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan 

Eviews(Jogjakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 353. 

176
Ibid, h. 354. 

177
Ibid. h. 357. 
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Sedangkan persamaan model dengan time series adalah: 

𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1Xt +  i; t = 1,2, … , T 

Dimana T adalah banyak data time series. 

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time series dan cross 

section, maka model ditulis dengan: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1Xit +  it 

    i = 1,2, … , N ∶ t = 1,2, … , T 

dimana: 

N= banyaknya observasi 

T  = banyaknya waktu 

N x T = banyaknya data panel 

Model untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu 

pendekatan Common effect, Fixed Effect, dan Random Effect. 

a. Common Effect 

Common Effect merupakan metode pendekatan dengan tidak 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan 

bahwa prilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun 

waktu. Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasikan data 



112 
  

panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data time series dan 

cross section.
178

 

b. Fixed Effect 

Teknik model fixed effect adalah teknik mengestimasi data 

panel dengan menggunakan dummy untuk menangkap adanya 

perbedaan intersep. Pengertian fixed effect ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama 

antarwaktu (time invariant). Disamping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap 

antarperusahaan dan antarwaktu.
179

 

c. Random Effect 

Random effect merupakan model untuk mengestimasi data 

panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar 

waktu dan antar individu. Dimasukannya variabel dummy didalam 

model fixed effect bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang 

model yang sebenarnya. Namun hal tersebut membawa konsekuensi 

berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter, sehingga dapat diatasi 

dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) atau metode 

random effect.
180

 

                                                             
178

Ibid, h. 355. 

179
Ibid, h. 356. 

180
Ibid, h. 359. 
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Dalam menentukan model regresi panel mana yang tepat untuk 

digunakan maka dilakukan uji chow-test dan uji hausman. Uji chow-test 

digunakan untuk menentukan pendekatan common effect atau pendekatan 

fixed effect. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho = common effect 

Ha =fixed effect 

 Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan cross-section chi-squaredengan α, apabila 

cross-section chi-squarelebih besar dari pada α maka Ho diterima dan 

apabila cross-section chi-squarelebih kecil dari pada α maka Ha diterima. 

Sedangkan uji hausman digunakan untuk menentukan antara 

pendekatan fixed effect atau pendekatan ramdom effect.Dalam pengujian 

ini dilakukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho = fixed effect 

Ha = random effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan nilai signifikandengan α, apabila nilai 

signifikanlebih besar dari pada α maka Ha diterima dan apabila nilai 

signifikanlebih kecil dari pada α maka Ho diterima. 
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2. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regresi yang 

terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, perlu dilihat 

sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan kondisi 

yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran yang 

dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenal dengan nama Koefisien 

Determinasi (R
2
). Selain itu koefisien determinasi menunjukkan ragam 

(variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa 

bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh 

beragamnya nilai-nilai variabel X ). Uji Koefisien determinasi dimana 

nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.
181

 Namun model koefisien 

determinasi memiliki kelemahan yakni bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model.
182

 Oleh karena itu dalam 

penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R
2
mengevaluasi mana 

model regresi terbaik. 

 

 

 

 

                                                             
181

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Ke-Tujuh, 2013),  h. 97. 

182
Ibid. 
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3. Uji Hipotesis 

a. Uji Similtan (Uji f) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahuiapakah variabel 

independen secara bersama-sama simultan mempengaruhi variabel 

dependen.
183

Dalam menguji variabel independen terhadap variabel 

independen pada uji f yang dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai α = 

0,05. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai 

signifikan dan nilai α = 5% dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikan> α maka Ho diterima. 

2) Jika nilai signifikan < α maka Ha diterima. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan 

variasi variabel dependen.
184

 Uji dapat dilaksanakan dengan langkah 

membandingkan signifikan dengan derajat keabsahan 5%. 

1) Jika α> signifikan, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi variabel 

independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen.  

                                                             
183

Ibid, h. 177. 

184
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 98. 
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2) Jika α < signifikan, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi variabel 

independen secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen.  

Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi 

yang dibandingkan dengan nilai α = 0,05 (5%). Pengambilan 

kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi dari hasil uji t pada variabel independen dengan kriteria 

sebagai berikut:
185

 

1) Jika nilai signifikan> α maka Ho diterima 

2) Jika nilai signifikan<  αmaka Ha diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
185

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 ....  h. 96. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah data 

(n)yang digunakan dalam penelitian serta menunjukan nilai maksimum, 

minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. 

Berdasarkananalisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

HARGA 

SAHAM EVA ROA CR DER TATO 

 Mean 2201,825 -389458,600 8,116 286,405 0,747 1,270 

 Median 1154,000 7721,480 7,945 233,175 0,470 1,035 

 Maksimum 8575,000 1350891,000 34,440 3092,690 5,250 5,660 

 Minimum 50,000 -34286636,000 -5,830 99,070 0,090 0,100 

 Std. Dev. 2553,970 3862942,000 6,967 335,702 0,755 1,043 

 N 80 80 80 80 80 80 

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa 

jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80. Harga saham 

sebagai variabel dependen memiliki rata-rata (mean) sebesar Rp. 

2.201,825 dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 2.553,970dengan nilai 

minimum Rp. 50pada perusahaan SRSN tahun 2012-2016dan maksimum 

Rp. 8.575 pada perusahaan ICBP tahun 2016. Pada tabel diatas 

menunjukan bahwa EVA pada data tahunan selama periode 2012-2016 

memiliki nilai minimum sebesar -34.286.636 juta rupiahpada perusahaan 
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INDF tahun 2016 sedangkan untuk nilai maksimum EVA 

sebesar1.350.891 juta rupiahpada perusahaan INDF tahun 2014. 

Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki EVA adalah sebesar -

389.458,600 juta rupiah dengan standar deviasi3.862.942 juta rupiah. Nilai 

standar deviasi menunjukan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai mean, hal ini menunjukan bahwa simpangan data pada variabel EVA 

terlalu besar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai 

minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif tinggi, sehingga 

dapat dikatakan kurang baik, karena ada ada kesenjangan yang relatif 

besar antara nilai maksimum dan minimum pada EVA. 

Variabel ROA, pada tabel 4.1 menunjukan bahwa ROA pada data 

tahunan selama periode 2012-2016 memiliki nilai minimum sebesar -

5,830%  yang terdapat pada perusahaan BRPT tahun 2012, sedangkan 

untuk nilai maksimum ROA sebesar 34,440% yakni pada perusahaan 

EKAD tahun 2013. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki ROA adalah 

sebesar 8,116% dengan standar deviasi 6,967%. Nilai standar deviasi 

menunjukan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal 

ini menunjukan bahwa simpangan data pada variabel ROA tidak terlalu 

besar.   

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum 

dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat 

dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai 

maksimum dan minimum pada ROA. 
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Variabel CR, pada tabel 4.1 menunjukan bahwa total CR pada 

laporan keuangan tahunan selama periode 2012-2016 memiliki nilai 

minimum sebesar 99,070% pada perusahaan ALKA tahun 2016, 

sedangkan untuk nilai maksimum CR sebesar 3.092,690% yakni pada 

perusahaan TSPC tahun 2012. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki CR 

adalah sebesar 286,405% dengan standar deviasi 335,700%.  Nilai standar 

deviasi menunjukan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

mean, hal ini menunjukan bahwa simpangan data pada variabel CR terlalu 

besar. 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum 

dan maksimum pada periode pengamatan relatif tinggi, sehingga dapat 

dikatakan kurang baik, karena ada kesenjangan yang relatif besar antara 

nilai maksimum dan minimum pada CR. 

Variabel DER, pada tabel 4.1 menunjukan bahwa total DER pada 

laporan keuangan tahunan selama periode 2012-2016 memiliki nilai 

minimum sebesar 0,090% pada perusahaan BTON tahun 2014, sedangkan 

untuk nilai maksimum DER sebesar 5,250% yakni pada perusahaan 

ALKA tahun 2016. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki DER adalah 

sebesar 0,757% dengan standar deviasi 0,755%. Nilai standar deviasi 

menunjukan nilai yang sama dengan nilai mean, hal ini menunjukan 

bahwa simpangan data pada variabel DER sama. 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum 

dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat 
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dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai 

maksimum dan minimum pada DER. 

Variabel TATO, pada tabel 4.1 menunjukan bahwa total TATO 

pada laporan keuangan tahunan selama periode 2012-2016 memiliki nilai 

minimum sebesar 0,100% pada perusahaan PICO tahun 2012, sedangkan 

untuk nilai maksimum TATO sebesar 5,660% yakni pada perusahaan 

ALKA tahun 2012. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki TATO adalah 

sebesar 1,270% dengan standar deviasi 1,043%. Nilai standar deviasi 

menunjukan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal 

ini menunjukan bahwa simpangan data pada variabel TATO tidak terlalu 

besar. 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum 

dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat 

dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai 

maksimum dan minimum pada TATO. 

2. Data Panel 

a. Estimasi Regresi Data Panel 

1) Common Effect 

Pada penelitian ini digunakan model Common 

Effectyangmerupakan model sederhana dengan menggabungkan 

seluruh data crros section dengan time series, selanjutnya 

dilakukan estimasi model menggunakan OLS (Ordinary Least 

Square). Diasumsikan bahwa prilaku antar perusahaan sama dalam 
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berbagai kurun waktu. Hasil dari estimasi data panel dengan 

menggunakan common effec: 

Tabel 4.2 

EstimasiComomon Effect 

Variabel Koefisien Signifikan 

C 1828,0108 0,0067 

X1EVA -0,0001 0,0590 

X2ROA 109,1084 0,0151 

X3CR 0,0039 0,9962 

X4 DER 605,5303 0,1893 

X5TATO -801,3504 0,0098 

Adjuster R-Squared = 0,1152 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa secara parsial 

dari 5 variabel tersebut, terdapat dua diantaranya yang berpengaruh 

signifikan secara statistik terhadap harga saham, yaitu ROA dan 

TATOkarena signifikannya kurang dariα = 5% (0,0151 dan 

0,0098). Jika harga saham naik 1% maka nilai ROA akan naik 

sebesar 109,1084%. Kemudian jika nilai harga saham naik 1% 

maka nilai TATO akan turun sebesar 801,3504%. Namun variabel 

EVA, CR dan DER memiliki signifikan lebih dari 5% sehingga 

ketiga variabel tersebut pada model Common effect tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

Uji F menunjukan bahwa secara simultan, seluruh variabel 

berpengaruh terhadap harga saham. Nilai koefisien determinan 

sebesar 0,1152 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 

hubungan antara harga saham, EVA, ROA, CR, DER dan TATO 

sebesar 11,52%. 
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2) Fixed Effect 

Model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-

beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek 

tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa 

intercept adalah berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama 

antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek 

lainnya digunakan variabel dummy. Hasil dari Fixed Effect adalah: 

Tabel 4.3 

EstimasiFixed Effect 

Variabel Koefisien Signifikan 

C 2183,8443 0,0000 

X1EVA -5,0632 0,0287 

X2ROA 46,9974 0,0476 

X3CR 0,4686 0,0997 

X4 DER -189,9604 0,4687 

X5TATO -295,7357 0,1826 

Adjuster R-Squared = 0,9216 

  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa secara parsial 

dari 5 variabel tersebut, terdapat dua diantaranya yang berpengaruh 

signifikan secara statistik terhadap harga saham, yaitu ROA dan 

EVAkarena signifikannya kurang dari α = 5% (0,0287dan0,0476). 

Jika harga saham naik 1% maka nilai ROA akan naik sebesar 

46,9974%. Kemudian jika nilai harga saham naik 1% maka nilai 

EVA akan turun sebesar 5,0632%. Namun variabel CR, DER, dan 

TATO memiliki signifikan lebih dari 5% sehingga ketiga variabel 

tersebut pada model Fixed effect tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 
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Uji F menunjukan bahwa secara simultan, seluruh variabel 

berpengaruh terhadap harga saham. Nilai koefisien determinan 

sebesar 0.9216menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 

hubungan antara harga saham, EVA, ROA, CR, DER dan TATO 

sebesar 92,16%. 

3) Random Effect 

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah 

hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan 

dalam bentuk residual. Model ini mengestimasi data panel yang 

variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar 

subjek. Hasil dari random effect adalah: 

Tabel 4.4 

EstimasiRandom Effect 

Variabel Koefisien Signifikan 

C 2187,8654 0,0028 

X1EVA -5,2392 0,0229 

X2ROA 49,2784 0,0283 

X3CR 0,4545 0,1081 

X4 DER -178,7442 0,4589 

X5TATO -317,4392 0,1137 

Adjuster R-Squared = 0,1027 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa secara parsial 

dari 5 variabel tersebut, terdapat dua diantaranya yang berpengaruh 

signifikan secara statistik terhadap harga saham, yaitu ROA dan 

EVAkarena signifikannya kurang dari α = 5% (0,0229 dan0,0283). 

Jika harga saham naik 1% maka nilai ROA akan naik sebesar 

49,2784%. Kemudian jika nilai harga saham naik 1% maka nilai 
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EVA akan turun sebesar 5.2392%. Namun variabel CR, DER, dan 

TATO memiliki signifikan lebih dari 5% sehingga ketiga variabel 

tersebut pada model Fixed effect tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 

Uji F menunjukan bahwa secara simultan, seluruh variabel 

berpengaruh terhadap harga saham. Nilai koefisien determinan 

sebesar 0,1027menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 

hubungan antara harga saham, EVA, ROA, CR, DER dan TATO 

sebesar 10,27%. 

b. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

1) Uji Chow 

Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan model 

common effect dengan fixed effect. Chow test dalam penelitian ini 

menggunakan program Eviews. Dengan ketentuan apabila nilai 

signifikasi > dari 0,05 (5%), maka maka Ho untuk model ini 

diterima dan Ha ditolak. Apabila nilai signifikasi < dari 0,05 (5%), 

maka maka Ho untuk model ini ditolak dan Ha diterima. Hasil uji 

chow adalah: 

Tabel 4.5 

Uji Chow 

Effect Test Statistik Signifikan 

Effects Test 51,7308 0,0000 

Cross-section Chi-square 211,9880 0,0000 

  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 
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Berdasarkan hasil uji Chow-Test dengan menggunakan 

Eviews, didapat signifikan cross-section F dan cross-section chi-

square sebesar 0,0000 dan  0,0000. Nilai signifikancross-section 

chi-squarelebih kecil dari pada level signifikan (α = 0,05) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model Ho untuk model ini ditolak dan 

Ha diterima, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam 

penelitian ini adalah fixed effect. 

2) Uji Hausmant 

Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan 

random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk 

digunakan sebagai model regresi data panel. Uji Hausmant 

menggunakan program yang serupa dengan Chow test yaitu 

program Eviews.Dengan ketentuan apabila nilai signifikasi > dari 

0,05 (5%), makamaka Ho untuk model ini diterima dan Ha ditolak. 

Apabila nilai signifikasi <dari 0,05 (5%), maka maka Ho untuk 

model ini ditolak dan Ha diterima. Hasil uji hausmant adalah: 

Tabel 4.6 

Uji Hausmant 

Effect Test Statistik Signifikan 

Effects Test 4,2172 0,5186 

  Sumber: Data sekender yang diolah, 2018.  

Berdasarkan hasil Hausman test dengan menggunakan 

Eviews, didapatkan nilaisignifikansebesar0,5186. Nilai 

signifikanlebih besar dari pada level signifikan (α = 0,05) maka Ho 
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untuk model ini diterima dan Ha ditolak, sehingga estimasi yang 

lebih baik digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect. 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Model Regresi Panel 

Model pengujian regresi panel merupakan model regrasi yang 

memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis 

regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara EVA, ROA, 

CR, DER, dan TATO terhadap harga saham. Adapun hasil yang 

ditunjukan dari uji regresi data panel dengan model random effect pada 

variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model Random Effect 

Variabel Prediksi Koefisien Signifikan Kesimpulan 

C  2187,8654 0,0028  

EVA Positif -5,2392 0,0229 Ditolak 

ROA Positif 49,2784 0,0283 Diterima 

CR Positif 0,4545 0,1081 Ditolak 

DER Positif -178,7442 0,4589 Ditolak 

TATO Positif -317,4392 0,1137 Ditolak 

Adjusted R-squared = 0,1027 

Prob(F-statistic) =0,0223 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

Hasil persamaan regresi panel dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel-

variabel penelitian ini maka persamaan regresinya adalah: 

Harga Sahamit = 2187,8654it –5,2392EVAit +49,2784ROAit+0,4545CRit–

178,7442DERit–317,4392TATOit 
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Persamaan regresi diatas menunjukan nilai konstanta sebesar 

0,0028 menyatakan bahwa jika variabel EVA, ROA, CR, DER, dan TATO 

dianggap konstan, maka nilai rata-rata harga saham sebesar Rp. 2.187,86. 

Sementara itu dari hasil regresi tersebut menunjukan beberapa hal bahwa: 

a. Hasil uji regresi menunjukan bahwaCR, DER, dan TATO tidak 

berpengaruh terhadap harga saham dikarenakan nilai signifikan CR, 

DER dan TATO sebesar 0,1137; 0,4589; dan 0,1081. Artinya hanya 

variabel EVA dan ROA yang mempengaruhi harga saham. 

b. Koefisien regresi EVA sebesar -5,2392 menyatakan bahwa 

peningkatan sebesar 1% nilai EVA, maka secara rata-rata harga saham 

akan turun sebesar Rp. 5.2392. 

c. Koefisien regresi ROA sebesar 49,2784 menyatakan bahwa 

peningkatan sebesar 1% nilai ROA, maka secara rata-rata harga saham 

akan naik sebesar Rp. 49.2784. 

2. Uji Koefiensi Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada dasarnya adalah untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari 

variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen.
186

 

Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.
187

 

Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R
2
 untuk 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan 

uji koefisien determinasi atau Adjusted R
2
diperoleh nilai sebesar 

0,1027atau 10,27%. Hal tersebut menunjukan bahwa 10,27% variasi 

Harga Saham dapat dijelaskan oleh variabelEVA, ROA, DER, CR dan 

TATO. Sedangkan sisanya (100% - 10,27% = 99,73%) dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya bertujuan untuk menunjukan apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. 

Uji F yang dilakukan pada EVA, ROA, CR, DER, dan TATO terhadap 

harga saham, didapat nilai Prob (F-statistik) adalah 0.022315. 

Nilai Prob (F-statistik) adalah 0,0223< 0.05 itu artinya nilai F jauh 

lebih kecil dari α = 5%, maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi harga saham, atau dengan kata lain EVA, ROA, CR, DER 

dan TATO secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham. 

 

                                                             
186
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4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukan seberapa 

jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi 

variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan 

untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah EVA, ROA, 

CR, DER, dan TATO terhadap harga saham  

Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah jika nilai 

signifikansi sebesar α = 0,05 (5%), maka Ho dapat ditolak dengan 

demikian Ha dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut 

hasil uji t pada variabel-variabel independen terhadap variabel dependen: 

a. EVA 

Hasil uji t pada tabel 4.7 variabel EVAterhadap harga saham 

menunjukan bahwa,Economic Value Addedberpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakannilai 

signifikan = 0,0229> α = 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi EVA 

bernilai negatif yaitu -5,2392 maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 

(Ha1) dari variabel EVA yang semestinya bahwa EVA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham ditolak.  
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b. ROA 

Hasil uji t pada tabel 4.7 variabel ROAterhadap harga saham, 

menunjukan bahwa Return On Asset berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakannilai signifikan = 

0,0283< α = 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi ROA bernilai 

positif yaitu 49,2784 maka dapat dikatakan bahwa hipotesis (Ha1) dari 

variabel ROA yang semestinya bahwa ROA berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham diterima. 

c. CR 

Hasil uji t pada tabel 4.7 variabel CRterhadap harga saham, 

menunjukan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakannilai signifikan = 

0,1081> α = 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi CR bernilai 

positif yaitu 0,4545, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis (Ha1) dari 

variabel CR yang semestinya bahwa CR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap harga saham ditolak. 

d. DER. 

Hasil uji t pada tabel 4.7 variabel DERterhadap harga saham, 

menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakannilai 

signifikan = 0,4589> α = 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi CR 

bernilai negatif yaitu -178,7442 maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 
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(Ha1) dari variabel CR yang semestinya bahwa CR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham ditolak. 

e. TATO 

Hasil uji t pada tabel 4.7 variabel TATOterhadap harga saham, 

menunjukan bahwa Total Asset Tutn Over tidak berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan manufaktur. Hal ini 

dikarenakannilaisignifikan0,1137> α = 0,05. Sedangkan nilai 

koefisien regresi TATO bernilai negatif yaitu -317,4392maka dapat 

dikatakan bahwa hipotesis (Ha1) dari variabel CR yang semestinya 

bahwa CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 

ditolak. 

C. Pembahasan 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan suatu 

proses pengeloaan bahan mentah yang memberikan nilai lebih pada bahan 

yang diolahnya, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi 

dibandingkan sebelumnya dan siap dijual kepada konsumennya. Manufaktur 

merupakan salah satu primary sector di Bursa Efek Indonesia sehingga 

industriinilebih mencerminkan keadaan pasar modal. Penilaian yang 

dilakukan sangat diperlukan untuk melihat seberapa efisien dan efektif 

penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk perkembangan dan 

keberlangsungan serta fluktuasi harga saham perusahaan. 

Melalui analisis EVA dan rasio keuangan dapat diketahui harga saham 

suatu perusahaan dari sisi kinerja keuangannya. EVA dan rasio keuangan 
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dengan indikator ROA, CR, DER, dan TATO yang dimiliki oleh perusahaan 

manufaktur adalah: 

Tabel 4.8 

Harga Saham, EVA, ROA, CR, DER, dan TATO Perusahaaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Tahun 2012-2016 

Tahun Harga Saham EVA ROA CR DER TATO 

2012 2.372 -512,23 9,94 414,26 0,71 1,33 

2013 2.154 118.874,73 10,86 10,86 0,79 1,61 

2014 2.212 118.760,65 7,44 257,88 0,75 1,31 

2015 1.820 106.196,45 6,49 240,98 0,65 1,22 

2016 2.451 -2.290.612,73 5,86 269,22 0,84 0,87 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018. 

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka untuk 

memperoleh gambaran hasil penelitian yang lebih jelas dan lebih lanjut setiap 

data hasil perhitungan. Hasil estimasi dengan menggunakan data panel 

menunjukan bahwa variabel-variabel EVA, ROA, CR, DER, dan  TATO 

secara bersama-sama memiliki hubungan dengan harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah,dengan 

melibatkan koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,1027. Hal ini 

menunjukan bahwa EVA, ROA, CR, DER, dan TATO mempunyai 

kemampuan menjelaskan pola pergerakan harga saham sebesar 10,27% 

sedangkan sisanya 89,73% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ada 

dalam model. Rendahnya R
2
 memberikan gambaran bahwa pola pergerakan 

harga saham belum tentu ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel EVA, 

ROA, CR, DER dan TATO. Adapun pembahasan mengenai variabel tersebut 

berdasarkan hasil uji secara parsial akan dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Economic Value Added terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang ada di Daftar Efek Syariah 

EVA merupakan estimasi laba ekonomi usaha yang sebenarnya 

untuk tahun tertentu, dan sangat jauh berbeda dari laba akutansi dimana 

laba akutansi tidak dikurangi dengan biaya ekuitas sementara dalam 

perhitungan EVA biaya ini akan dikeluarkan.
188

Metode yang memberikan 

pengukuran lebih baik atas nilai tambah yang diberikan perusahaan kepada 

pemengang saham dengan tujuan menjamin sumberdaya perusahaan yang 

langka dialokasikan secara efisien dan memberi manfaat ekonomi.  

Dengan kata lain EVA adalah suatu ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai 

tambah tersebut.
189

 Apabila nilai EVA > 0 maka dapat dikatakan bahwa 

terjadi nilai tambah ekonomi bagi perusahaan. Sedangkan apabila nilai 

EVA < 0 maka tidak terjadi nilai tambah ekonomi dan apabila EVA = 0 

maka posisi dikatakan impas karena laba telah digunakan untuk membayar 

kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun pemegang 

saham. 

Berdasarkan data EVA pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pada 

perusahaan manufaktur memiliki tingkat EVA yang berfluktuasi, 

menunjukan kemampuan perusahaan manufaktur yang terdiri dari tiga 

sektor yaitu sektor aneka industri, sektor industri barang dan konsumsi, 

dan sektor industri dasar dan kimia dalam menghasilkan laba 

                                                             
188
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ekonomiusaha yang sebenarnya. EVA paling rendah terjadi pada tahun 

2016 sebesar -2.290.612,73 juta rupiah menurun dari tahun sebelumnya 

yakni sebesar 106.196,45 juta rupiah pada tahun 2015. Tingkat EVA yang 

negatif mengindikasikan tidak adaefisiensinya pengalokasian sumber daya 

perusahaan yang langka sehingga tidakterjadi nilai tambah ekonomi bagi 

perusahaan manufaktur. 

EVA dapat menggambarkan kinerja manajemen dan para karyawan  

dalam satu periode yang dikaitkan dengan kompensasinya. Jika karyawan 

mendapatkan kompensasi yang bagus sehingga bisa bekerja dengan bagus, 

akan memunculkan kinerja perusahaan yang bagus pula, sehingga akan 

menghasilkan laba ekonomi yang sesungguhnya. Perusahaan yang 

berkinerja bagus tentu akan menarik banyak investor. 

Hasil uji secara parsial antara EVA dan harga saham pada 

perusahaan manufatur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah adalah bahwa 

EVA berpengaruhsignifikan dan negatif terhadap harga saham. Hal 

tersebut ditunjukan dengan nilai koefisien variabel EVA kurang daridari α 

= 0,05 yaitu sebesar 0,0229 sedangkan koefisien regresi dari EVA bernilai 

negatif yakni sebesar -5,2392. Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya 

EVA terbukti dapat mempengaruhi harga saham. 

Jika dilihat dari hasil EVA yang positif dari tahun 2013-2016, 

perusahaan manufaktur dapat dikatakan memiliki nilai tambah ekonomi. 

Hal tersebut harus didukung dengan perhatian investor mengenai estimasi 

laba ekonomi usaha yang sebenarnya, agar investor  memperhatikan 
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keunggulan yang diberikan dari penggunaan metode EVA. Sehingga 

mampu meningkatkan permintaan akan saham dan memberikan dampak 

positif bagi perusahaan. 

Mamduh M. Hanafi menyatakan bahwa penilaian kinerja dengan 

menggunakan pendekatan EVA menyebabkan perhatian menejemen sesuai 

dengan kepentingan pemilik saham, sehingga para menejer akan berfikir 

dan bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih investasi 

yang memaksimumkan tingkat pengembalian dan meminimumkan tingkat 

biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimumkan.
190

Teori 

tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana dalam penelitian 

ini perusahaaan sudah memiliki nilai tambah ekonomi akan tetapi tidak 

diikuti dengan peningkatan harga saham. 

Hal tersebut disebabkan dari rumus nilai tambah ekonomis sendiri, 

yaitu EVA = Nopat – CapitalCharger, dimana NOPAT adalah lababersih 

perusahaan setelah pajak dancapital charger yang memilikikomposisi 

terbesar adalah modal,hutang dan beban.Apabila nilai capital charge yang 

lebihtinggi daripada NOPAT menunjukanbahwa perusahaan 

menanggunghutang yang tinggi. Hutang tersebut dapatdigunakan 

perusahan untukmembuat investasi baru. Dari hasil investasi baru tersebut 

dapat memperoleh laba yang besar akan tetapi memiliki nilai ekonomi 

yang rendah atau bahkan tidak memiliki nilai ekonomi. 
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Secara teoritis meskipun konsep EVA lebih memiliki banyak 

keunggulan, investor pada pasar modal perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Daftar Efek Syariah ternyata kurang memperhatikan konsep 

EVA tersebut dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi. 

Hal tersebut dibuktikan dengan peningkat EVA tahun 2013 sebesar 

119.386,96 juta rupiah yang artinya perusahaan manufaktur mengalami 

peningkatan nilai tambah ekonomi akan tetapi harga saham justru 

mengalami penurunan sebesar Rp. 218. Peningkatan harga saham pada 

tahun 2014 sebesar Rp. 58 yang seharusnya dikarenakan nilai tambah 

ekonomi yang meningkat, akan tetapi justru EVA mengalami penurunan 

sebesar 114.08 juta rupiah. 

Hasil penelitian juga tidak sesuai dengan teori signaling yang 

dikemukakan oleh Muhamad Umar Mai bahwa nilai perusahaan akan 

meningkat apabila investor dapat merespon sinyal positif.
191

 Dengan nilai 

perusahaan yang baik serta respon positif dari investor makan harga saham 

akan naik karena permintaan meningkat. Selain dari tidak diperhatikannya 

metode EVA oleh investor, hal tersebut disebabkan karena pendekata 

EVA berorientasi pada pemegang saham yang berhubungan dengan 

permintaan dan penawaran pada pasar modal, perusahaan yang memiliki 

EVA yang bagus tidak dengan sendirinya performa sahamnya dipasar 

modal bagus pula. Kinerja saham tidak selamanya beriringan dengan 

fundamental perusahaan. Terlebih di Indonesia harga saham lebih banyak 
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dipengaruhi oleh rumor (faktor teknis). Perusahaan sering dengan sengaja 

melakukan corporate action, misalnya dengan membagikan saham bonus, 

stock split, dan right issue dengan tujuan mendongkrak performa saham 

dipasar modal. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Hairuriza tentang Econimic Value Added dan Market 

Value Added serta prilaku harga saham perusahaan yang listing di Jakarta 

Islamic Index (periode 2010-2014). Hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa EVA berpengaruh terhadap harga saham baik secara parsial 

maupun simultan. 

2. Pengaruh Return on Asset terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang ada di Daftar Efek Syaria 

Return on Asset merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

perusahaan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak menejemen 

untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi menejemen perusahaan 

manufaktur dalam mengelola seluruh aktiva. Apabila Return on 

Assetsemakin besar maka semakin efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan, sehingga dengan aktiva yang sama dapat memperoleh laba 

yang lebih besar dan begitupun sebaliknya.
192
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat perkembangan Return on 

Assetpada perusahaan manufaktur, selama tahun 2012 sampai tahun 2016 

mengalami fluktuasi. BesarnyaReturn on Assetyang dihasilkan perusahaan 

manufaktur pada tahun 2014 sebesar 7,44% dan pada tahun 2015 sebesar 

6,49%, artinya dengan Return on Assetyang menurun pada tahun 2015 

juga menurunhan harga saham ditahun yang sama. Penurunan Return on 

Assetpada tahun 2015 sebesar 0,95% menurunkan harga saham sebesar 

Rp. 392 dari Rp. 2.212 menjadi Rp. 1.820. 

Hasil uji secara parsial antara Return on Assetdan harga saham 

pada perusahaan manufatur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah adalah 

bahwa Return on Assetberpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai signifikan variabel Return on 

Assetlebih kecil dari α = 0,05 yaitu sebesar 0,0283, sedangkan koefisien 

regresi dari Return on Assetbernilai positif yakni sebesar 49,2784. 

Jika laba perusahaan dari maksimalisisasi aktiva yang dimiliki 

meningkat  maka akan menyebabkan meningkatnya harga saham. Sri 

Zuliarni meneliti mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap harga 

saham pada perusahaan mining and mining servicedi Bursa Efek 

Indonesia. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan dan positif antara profirabilitas dan harga saham. Hubungan 

tersebut menjelaskan bahwa dengan meningkatnya profitabilitas, maka 

meningkat pula harga saham perusahaan.
193
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai denag teori I 

Made Sudana yang menyatakan bahwa Return on Assetyang semakin besar 

maka semakin efisiensi penggunaan aktiva perusahaan, sehingga dengan 

aktiva yang sama dapat memperoleh laba yang lebih besar dan begitupun 

sebaliknya.
194

Semakin tinggiReturn on Asset maka, kinerja perusahaan 

semakin efektif. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat 

kembalian akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga 

saham dari perusahaan di Pasar Modal juga akan semakin meningkat. 

Investor melihat dari salah satu indikator penting untuk menilai 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang adalah dengan melihat 

sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Rasio ini penting 

diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan 

investor disuatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai 

dengan tingkat yang diisyaratkan oleh investor. Hal ini menyebabkan rasio 

ini menjadi salah satu rasio yang selalu diperhatikan oleh calon investor 

sebelum menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal 

tersebut sesuai dengan teori signaling yang dikemukakan oleh Mohamad 

Feri dan Muhammad Umar yang menyatakan bahawa informasi Return on 

Assetdapat mencerminkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga investor 
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akan tertarik untuk menginvestasikan dananya berupa saham yang dapat 

meningkatkan harga saham.
195

 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Permatasari yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif Return on 

Assetterhadap harga saham. Dimana ia menyatakan  bahwa kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset 

tertentumenjadi acuan yang penting bagi investor dalam membuat 

keputusan investasi.
196

 

3. Pengaruh Current Ratio terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang ada di Daftar Efek Syariah 

Current Ratiomerupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan 

aktiva lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
197

Current 

Ratioyang semakin tinggi mengartikan semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajibannya. Sehingga mencerminkan nilai 

perusahaaan yang baik karena perusahaan dianggap likuid. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Current Ratioselama 

periode penelitiian memiliki nilai yang berfluktuasi. Nilai tersebut diikuti 

dengan harga saham, apabila nilai Current Ratiomengalami kenaikan 

maka harga saham juga mengalami kenaikan dan apabila nilai Current 

Ratiomengalami penurunan maka harga sahampun ikut mengalami 

                                                             
195
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penurunan. Pada tahun 2014 dan 2016 perusahaan manufaktur mengalami 

peningkatan Current Ratiosebesar 247,02% dan 28,24% kemudian diikuti 

dengan kenaikan harga saham sebesar Rp 58 dan Rp. 631, sedangkan pada 

tahun 2013 dan 2015 Current Ratioperusahaan manufaktur mengalami 

penurunan sebesar 403,4% dan 16,9% yang mengakibatkan penurunan 

harga saham sebesar Rp. 218 dan Rp. 392. 

Hasil uji secara parsial antara Current Ratiodan harga saham pada 

perusahaan manufatur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah adalah bahwa 

Current Ratiotidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal 

tersebut ditunjukan dengan nilai signifikan variabel lebih besar dari α = 

0,05 yaitu sebesar 0,1081, sedangkan koefisien regresi bernilai positif 

yakni sebesar 0,4545. 

Aset lancar sebagai pembagi dalam Current Ratiomemiliki 

komponen tingkat likuiditas yang tidak sama. Apabila sebagian besar 

terdiri atas kas dan piutang yang belum jatuh tempo, umumnya akan 

dianggap likuid dibandingkan dengan perusahaan dengan aset lancar 

sebagian besar terdiri atas persediaan.
198

Current Ratio yang tinggi dapat 

menunjukan adanya uang kas yang berlebihan dibandingkan dengan 

tingkat kebutuhan atau adanya unsur aktiva lancar yang rendah 

likuiditasnya seperti persediaan yang berlebihan. Current Ratioyang tinggi 

tersebut memang baik dari sudut pandang kreditur dan memberikan nilai 

yang baik bagi perusahaan. Akan tetapi mayoritas investor pada 

                                                             
198

James C Van Horne, John M. Wachowicz, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan .... h. 

168. 



142 
  

perusahaan manufaktur lebih menilai dari sudut pandang bahwa Current 

Ratioyang tinggi akan menyebabkan kurang menguntungkan, karena 

aktiva lancar tidak didaya gunakan dengan efektif. Dengan kata lain 

investor tidak memperhatikan likuiditas perusahaan melainkan hanya 

melihat kegiatan usaha perusahaan, sengingga tidak menjadi tolak ukur 

bagi perubahan harga saham. 

Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2013 nilai Current Ratio 

mengalami penurunan sebesar 403,4 sedangkan TATO sebagai rasio yang 

mengukur efektivitas aktiva lancar dari penjualan mengalami kenaikan 

sebesar 0,28. Tahun 2014 dan 2016 nilai Current Ratio mengalami 

peningkatan sebesar 247,02 dan 28,24 akan tetapi nilai TATO mengalami 

penurunan sebesar 0,3 dan 0,35. 

Meskipun dengan Current Ratio yang tinggi perusahaan akan 

terhindar dari resiko, karena memiliki penyangga kerugian yang semakin 

besar dan menunjukan tingkat keamanan yang tinggi terhadap ketidak 

pastian dan kejutan atas arus kas perusahaaan, tetaptidak menjadi salah 

satu faktor yang penting bagi investor dalam berinvestasi. Investor 

menganggap Current Ratio sebagi ukuran yang kasarsehingga 

mengakibatkan tidak berpengaruh signifikanCurrent Ratio terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek syariah. 

Nilai Current Ratio yang tinggi bertujuan untuk menjaga likuiditas 

perusahaan dan menghindari pandangan yang negatif terhadap perusahaan. 

Hal tersebut sesuai dengan teori signaling Jogianto yang menyatakan 
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bahwa sinyal yang baik (good news) dapat menarik minat investor untuk 

melakukan perdagangan saham yang dapat tercermin dari volume 

perdagangan saham.
199

Current Ratioperusahaan yang tinggi menandakan 

bahwa perusahaan mengalami likuiditas yang baik, sehingga nilai 

perusahaan akan dianggap baik. Nilai perusahaan yang baik akan menjadi 

good news yang mengakibatkan permintaan terhadap saham. 

Jika perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditas dan efektivitas 

penggunaan aktiva lancar maka kinerja perusahaan akan optimal dan 

memiliki laba yang meningkat. Sehingga investor tidak menganggap 

bahwa Current Ratio sebagai ukuran yang kasar.Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti mendukung penelitian yang dilakukan oleh Syamsulrijal, 

Agus Syarif dan Delfira Ariza yang menyatakan, bahwa Current Ratio 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang ada di Daftar Efek Syariah 

DER (Debt to Equity Ratio)mengukurproporsi dana yang 

bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan.
200

 Semakin 

tinggi utang yang digunakan perusahaan maka akan semakin tinggi pula 

profitabilitas yang dihasilkan dan resikonya.Perusahaan yang 

meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin 

dengan prospek perusahaan dimasa mendatang. Karena cukup yakin, maka 

menejer perusahaan tersebut berani menggunakan utang yang lebih besar. 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Debt to Equity Ratio 

mengalami fluktuasi selama periode penelitan. Pada tahun 2013 dan 2016 

Debt to Equity Ratio perusahaan manufaktur mengalami kenaikan sebesar 

0,08 dan 0,19 akan tetapi harga saham pada tahun 2013 mengalami 

penurunan Rp. 218 dan pada tahun 2016 harga saham mengalami kenaikan 

Rp. 631. Pada tahun 2014 dan 2015 Debt to Equity Ratio perusahaan 

manufaktur mengalami penurunan sebesar 0,03 dan 0,1 akan tetapi harga 

saham pada tahun 2014 mengalami kenaikan Rp. 58 dan pada tahun 2015 

harga saham mengalami penurunan Rp.392. 

Hasil uji secara parsial antara Debt to Equity Ratiodan harga saham 

pada perusahaan manufatur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah adalah 

bahwa Debt to Equity Ratiotidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai signifikasi variabel Debt to 

Equity Ratiolebih besar dari α = 0,05 yaitu sebesar 0,4589 sedangkan 

koefisien regresi bernilai negatif yakni sebesar -178,7442. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwadalam berinvestasi 

investor tidakmemperhatikan Debt to Equity Ratiosebagai salah 

satupertimbangan dalam mengambil keputusaninvestasinya kerena setiap 

peningkatan ataupenurunan Debt to Equity Ratiotidak 

mempengaruhiperubahan harga saham. Hal ini dapatditunjukkan dengan 

adanya kenaikan danpenurunan Debt to Equity Ratioselama tahun 2012-

2016saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah 

mempunyai harga saham yangrelatif stabil, hal ini dapat disebabkan 
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karena ada2 macam modal yang bisa digunakan olehperusahaan untuk 

menjalankan perusahaanyaitu modal internal dan modal eksternal.Modal 

internal lebih disukai perusahaandibanding dengan modal eksternal 

sehingga halini menyebabkan banyak perusahaan yangmempunyai 

pendapatan yang tinggi cenderungakan meminjam dalam jumlah yang 

sedikit,tetapi ada juga perusahaan yang mempunyaipenghasilan yang 

sedikit cenderung akanmenggunakan hutang untuk operasional yangcukup 

besar. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak terlalu mementingkan 

Debt to Equity Ratio dalam menentukan apakah membeli atau 

menjualsaham, karena setiap perusahaan pastimempunyai hutang dan 

hutang pada taraf tertentu juga nantinya akan meningkatkankinerja 

produksi suatu perusahaan. 

Penelitian ini mengindikasikan apabila perusahaan menambah atau 

mengurangi sumber pendanaannya tidak akan mempengaruhi harga saham 

perusahaan secara keseluruhan karena dalam pasar modal Indonesia 

pergerakan harga saham dan penciptaan nilai tambah perusahaan 

disebabkan faktor psikologis pasar. Besar kecilnya hutang yang dimiliki 

perusahaan tidak terlalu diperhatikan oleh investor, karena investor lebih 

melihat bagaimana pihak manajemen perusahaan mengunakan dana 

tersebut dengan efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas 

perusahaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori signalingyang 

dikemukakan oleh Ros yang menyatakan bahwa dengan utang yang tinggi 

maka perusahaan dipandang yakin dengan prospek dimasa depan sehingga 
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dianggap signal yang positif dengan harapan investor akan menangkap 

singnal tersebut dan akan menimbulkan permintaaan akan saham.
201

 

Rata-rata Debt to Equity Ratioperusahaan manufaktur dalam 

penelitian ini memiliki nilai yang positif akan tetapi apabila dikaitkan 

dengan harga saham memiliki nilai koefisien yang negatif. Karena investor 

lebih cenderung menilai jika utang meningkat maka resiko yang dihadapi 

oleh perusahaanpun akan meningkat, terlebih apabila perusahaan tidak 

mampu mengoptimalisasi penjualan atau penjualannya menurun yang 

menyebabkan kerugian karena adanya beban bunga yang harus 

dibayarkan. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2016 nilai Debt to Equity 

Ratiomengalami pengkatan dari tahun 2015 sebesar 0,19 akan tetapi 

kurang mampu mengoptimalkan penjualannya sehingga penjualan 

perusahaan manufaktur yang dihitung dengan menggunakan rasio TATO 

mengalami penurunan sebesar 0,35. Dari hutang yang meningkat serta 

kurang optimalnya penjualan mengakibatkan profitabilitas perusahaan 

manufaktur mengalami penurunan sebesar 0,63.Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syamsulrijal, Agus Syarif dan Delfira Ariza yang menyatakan bahwa Debt 

to Equity berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
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5. Pengaruh Total asset Turn Over terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang ada di Daftar Efek Syariah 

TATO merupakan rasio yang mengukur efektivitas penggunaan 

seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar rasio ini 

maka semakin efektif pula pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki 

perusahaan.
202

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa TATOmengalami 

fluktuasi selama periode penelitan. Pada tahun 2013 TATO perusahaan 

manufaktur mengalami kenaikan sebesar 0,28 akan tetapi harga saham 

pada tahun 2013 mengalami penurunan Rp. 218. Pada tahun 2014, 2015 

dan 2016 TATO perusahaan manufaktur mengalami penurunan sebesar 

0,30;0,09; dan 0,35 akan tetapi harga saham pada tahun 2014 dan 2016 

mengalami kenaikan Rp. 58 dan Rp. 613, pada tahun 2015 harga saham 

mengalami penurunan Rp.392. 

Hasil uji secara parsial antara TATO dan harga saham pada 

perusahaan manufatur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah adalah bahwa 

TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham yang 

diporksikan dengan harga saham. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai 

signifikan variabel TATO lebih besar dari α = 0,05 yaitu sebesar 0,1137 

sedangkan koefisien regresi bernilai negatif yakni sebesar -317,4492. 
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Hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai dengan teori I Made 

Sudana yang menyatakan bahwa semakin besar rasio ini maka berarti 

semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki 

perusahaan.
203

Perputaran total aktiva yang diukur dari volume penjualan, 

mengartikan bahwa kemampuan seluruh aktiva dalam menciptakan 

penjualanbelum tentu dapat meningkatkan laba karena ada sebagian laba 

tersebut digunakan untuk membayar hutang perusahaan. Selain itu dana 

yang tertanam pada aset tertentu yang cukup besar, sementara dana 

tersebut semestinya bisa dipakai untuk investasi pada aset lain yang lebih 

produktif,menyebabkan profitabilitas perusahaan tidak sebaik yang 

seharusnya, sehingga TATO tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya DER pada tahun 

2016 sebesar 0,19 untuk membiayai aktiva perusahaan, akan tetapi 

efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan menurun sebesar 

0,35 yang mengakibatkan penurunan profitabilitas sebesar 0,63 sedangkan 

harga saham mengalami peningkatan Rp. 631. Dengan kata lain 

penambahan utang jangka panjang untuk membiayai aktiva lancar tidak 

memberikan peningkatan profitabilitas karena efektivitas penjualan yang 

menurun serta tingginya tingkat likuiditas yang dihasilkan oleh aktiva 

lancar pada tahun 2014 dan 2016 sebesar 257,88 dan 269,22. 
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Theory Signaling yang dikemukakan oleh Agus Kretarto yang 

menyatakan bahwa rasio pada laporan keuangan dapat digunakan dalam 

mengambil keputusan bagi para investor. Salah satunya dengan melihat 

rasio TATO, semakin tinggi TATO maka akan semakin meyakinkan 

investor untuk menanamkan modalnya berupa saham pada perusahaan. 

Teori tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti 

menduga perusahaan manufaktur cenderung meningkatkan aset untuk 

investasi jangka panjang ataupun untuk meningkatkan proses produksi 

untuk stock jangka panjang. Apabila penjualan produk perusahaan 

manufaktur tidak berubah, maka dapat dimungkinkan terjadi penurunan 

perubahan TATO. Investor lebih menilai perusahaan dari sudut pandang 

besarnya perolehan yang dihasilkan dari penjualan pada tahun 

sebelumnya, tanpa melihat prospek yang akan dihasilkan pada tahun 

berikutnya. Sehingga dalam kasus ini TATO memiliki koefisien yang 

negatif terhadap harga saham. 

Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2013 nilai variabel TATO 

adalah 1,61 meningkat dari tahun 2012 yang memiliki nilai sebesar 1,33 

akan tetapi harga saham mengalami penurunan sebesar Rp. 218. Kemudian 

pada tahun 2014 nilai TATO mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

sebesar 0,30 akan tetapi harga saham mengalami peningkatan dari Rp. 

2.154 menjadi Rp. 2.212. Pada tahun 2016 nilai variabel TATO 

mengalami penurunan dari 1,22 menjadi 0,87 akan tetapi harga saham 

mengalami peningkatan sebesar Rp. 631. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki hasil yang 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsulrijal Tan, Agus 

Syarif, dan Delfira Ariza yang menghasilkan bahwa TATO berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, sementara hasil yang diperoleh oleh 

peneliti adalah TATO tidak signifikan terhadap harga saham. 

6. Pengaruh Economic Value Added (EVA), Return on Asset (ROA), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turn 

Over (TATO) Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah menurut persepektif Ekonomi 

Islam 

Kebolehan aktifitas-aktifitas dipasar modal tergantung pada sejauh 

mana kebolehan surat berharga itu sendiri. Jika surat berharga itu 

merupakan saham biasa milik perusahaan yang aktifitasnya diperbolehkan 

dan tidak berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang kotor 

dan modalnya tidak mengandung riba atau harta dan kerja kotor, maka 

semua aktifitas diatas adalah halal (boleh). Sedangkan jika surat-surat 

berharga tersebut berupa obligasi yang mengandunug bunga bagi 

pemegangnya disamping harga surat tersebut ketika habis masanya dan 

pemilik obligasi tersebut tidak ikut andil dalam kerugian perusahaan, atau 

surat berharga tersebut berupa saham istimewa atau saham biasa milik 

perusahaan yang aktifitasnya tidak syar‟i seperti minuman keras, narkoba, 

seni-seni yang terlarang dan sejenisnya atau surat berharga tersebut berupa 
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surat pembiayaan yang mempunyai imbalan tetap. Semua aktifitas atas 

surat-surat berharga tersebut tidak diperbolehkan.
204

 

Dari hasil penelitian pengaruh Economic Value Added (EVA), 

Return on Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

dan Total Asset Turn Over (TATO) Terhadap Harga Saham pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah ditemukan 

penyimpangan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat yang di tentukan. 

Harga saham yang lebih banyak dipengaruhi oleh rumor (faktor teknis). 

Perusahaan sering dengan sengaja melakukan corporate action, misalnya 

dengan membagikan saham bonus, stock split, dan right issue dengan 

tujuan mendongkrak performa saham dipasar modal. Hal tersebuat dapat 

merugikan pihak yang terlibat dipasar modal.  

Aktifitas yang menimbulkan kemadharatan terhadap suatu proyek 

atau perusahaan atau terhadap pasar dengan cara menciptakan harga yang 

tidak realistis dan mengguncang proyek pemilik ssurat berharga di bursa 

efek. Padahal madharat dan menimpakan madharat adalah haram begitu 

juga menyakiti pihak lain adalah haram. Allah SWT berfirman: 

اِب َو اِب  واْث ُم ْث اَو ِب واْث َو َو ُم واَو َو ِب ْث َو َسَو ُم وواَو اِب َو ْث ْث َو اًن  ْث ًن اُم
ِإ
و ِب يَو  اُم ِب يًن اَو واِذَّل َو َو او َو ُم ْث ُم اِب ِب ي  واْث ُم ْث

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat 

tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah 

memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (QS. Al-Ahzhab: 58) 
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Husein Syahatah, Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di 

Pasar Modal (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004) h, 34. 
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Tujuan dari hal tersebut adalah agar para pelaku bisnis di bursa 

tersebut menyangka bahwa perubahan haraga telah terjadi pada surat 

berharga tertentu dan bahwa sebuah transaksi telah terjadi atas surat 

tersebut. Padahal hal itu idak keluar dari koridor penipuan dan mencari 

hilah untuk memperoleh keuntungan. Karena bursa mengumumkan semua 

informasi tentang aktifitas dan transaksi yang terlaksana, maka rentetan 

jual beli atas surat-surat berharga tersebut menyebabkan turunnya nilai 

pasar surat tersebut sehingga memberi inspirasi bagi para pelaku bisnis 

atas lemahnya keadaan proyek yang mengeluarkan surat berharga tersebut. 

Dari sisni sebagian pemegang saham proyek tersebut tertimpa ketakutan 

yang mendorongnya untuk melepas kepemilikan sahamnya atas proyek 

perusahaan tersebut, hal yang menyebabkan harga saham tersebut tambah 

merosot karena bertambahnya penawaran melebihi permintaan. Dalam 

kondisi seperti ini investor yang menipu tadi masuk dengan membeli 

saham, begitu juga keadaanya pada hal pembelian. 

Syariat Islam menyikapi tingkah laku menyimpang ini dengan 

sikap yang keras dan tegas. Islam tidak mengizinkan sama sekali hal itu 

berdasarkan alasan apapun. Akad dan tasharruf dalam fiqh Islam harus 

berporos pada tujuan-tujuan syariat Islam yang tinggi dan  bertujuan untuk 

mencapai kemasalahatan manusia serta menolak kemadharatan atas 

mereka. Transaksi-transaksi tersebut harus merealisasikan fungsi 

ta’abbudi-nya yaitu merealisasikan  iradah (kehendak) Allah SWT bagi 

hamba-hambanya untuk melaksanakan kewajiban khilafah dibumi dan 
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memakmurkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh-Nya serta 

menyucikan diri manusia dengan beriltizam dengan nilai-nilai etika dan 

akhlaq yang diperintah Allah SWT dalam muamalat. Transaksi tersebut 

juga harus merealisasikan fungsi ekonominya dalam merealisasikan 

pertumbuhan, kesejahteraan dan saling menukar kemanfaatan serta 

menjalankan fungsi sosialnya dalam menutupi kebutuhan mereka yang 

sangat membutuhkan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, uji hipotesis dan pembahasan terhadap 

variabel didalam  penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel Economic Value Addedselama periode pengamatan penelitian 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap harga sahamperusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Hal tersebut 

dikarenakan investor mengabaikan nilai tambah ekonomi yang diberikan 

oleh perusahaan. Koefisien nilai tambah ekonomi yang positif pada 

perusahaan jika dihubungkan dengan harga saham maka akan memiliki 

koefien yang negatif, karena kecilnya hutang yang menjadi salah satu 

indikator dalam Chapital Charger. 

2. Variabel Return on Asset selama periode pengamatan penelitian 

pengamatan terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga 

sahan perusahaan manufaktur yang terdaftar di daftar Efek Syariah. 

Dapat dikatakan jika keuntungan perusahaan menurun maka minat 

inverstor untuk berinvestasi akan menurun juga yang akan 

mengakibatkan harga saham menurun. 

3. Variabel Current Ratio selama periode pengamatan penelitian terbukti 

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Hal tersebut 

dikarenakan perusahan manufaktur menjaga likuiditasnya yang 
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dibuktikan dengan rata-rata nilai CR yang positif. Akan tetapi 

pendayagunaan aktiva lancar kurang dioptimalkan sehingga berdapak 

pada profitabilitas. 

4. Variabel Debt to Equity Ratio selama periode pengamatan penelitian 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Hal tersebut 

dikarenakan investor kurang percaya akan prospek perusahaan dimasa 

depan dan memilih untuk menghindari resiko yang dibuktikan dengan 

nilai positif DER akan tetapi jika dihubungkan dengan harga saham 

menjadi koefisien yang bernilai negatif. 

5. Variabel Total Asset Turn Over selama periode pengamatan penelitian 

terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaaan cukup optimal dalam menghasilkan penjualan. 

Akan tetapi investor lebih melihat dari sudut pandang penggunaan dana 

pada investasi yang produktif tiap tahunnya sehingga nilai  TATO yang 

positif jika dihubungkan dengan harga saham akan menjadi koefisien 

yang negatif. 

6. Dalam persepektif Ekonomi Islam transaksi yang dilakukan di pasar 

modal di batasi oleh syariat Islam, dimana bertransaksi tidak boleh terjadi 

adanya jual beli formalitas yang dapat merugikan pihak yang terlibat 

didalam pasar modal. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran  

yang dapat diberikan, antara lain: 

1. Bagi Objek Penelitian: 

a. Investor dalam memilih investasi harus lebih memperhatikan metode 

nilai tambah ekonomi karena metode tersebut banyak memberikan 

keuntungan terutama bagi investor. 

b. Tinggkat ROA yang semakin menurun harus disikapi oleh pihak 

perusahaan terkait dengan kinerja yang dihasilkan. 

c. Perusahaan maufaktur dalam mengelola aktiva lancar untuk dapat 

menjaga likuiditas perusahan harus memperhatikan komponennya 

agar dapat meningkatkan keuntungan dan memperkuat kinerja 

perusahaan seperti optimalilsasi dan efektivitas penggunaaan 

komponen aktiva lancar. 

d. Investor harus lebih percaya dan berani menggambil resiko pada 

perusahaan maufaktur karena perusahaaan sudah memiliki 

kepercayaan yang tinggi akan prospek dimasa depan. 

e. Perusahaan dalam mengelola aktiva lancar harus memperhatikan 

sasaran investasi yang lebih produktif agar optimalisasi dan efektivitas 

penggunaan aktiva lancar diimbangi dengan perolehan keuntungan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapakan dapat memperluas obyek penelitian 

dengan menambah sektor perusahaan. Ada baiknya jika variabel 
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penelitian dapat ditambahkan rasio keuangan lainnya dan menambahkan 

faktor eksterna yang memiliki keterkaitan dengan harga saham. 

3. Bagi pihak akademisi dan praktisi pasar modal dengan adanya penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau sumber referensi 

terkait dengan harga saham. 
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