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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Saham

2.1.1.1 Pengertian Saham

Menurut Sjahrial (2009:22) saham adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau
yang biasa disebut emiten.

Pengertian saham menurut Suhartono dan Qudsi (2009:40) yaitu
tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu
perusahaan atau perseroan terbatas.

Pendapat Irham Fahmi (2012) saham adalah (1) tanda bukti
penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan, (2) kertas
yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, disertai
dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, (3)
persediaan yang siap dijual.

Menurut Didit Herlianto (2010:11) saham (stock) merupakan salah
satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham
merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk
pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument
investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu
memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan
sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam
suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal
tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan,
klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Pada dasarnya investasi dalam instrument saham
mempunyai return and risk (keuntungan dan kerugian)

Menurut penulis saham merupakan surat berharga yang
dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas sebagai
surat bukti atau tanda kepemilikan modal pada perusahaan tersebut.



2.1.2 Harga saham

2.1.2.1 Pengertian harga saham

Menurut Med press Team Work (dalam David dan Kurniawan,
2010:1) harga saham merupakan harga yang terbentuk di bursa saham dan
umunya harga saham itu diperoleh untuk menghitung nilai saham. Harga
saham mencerminkan segala sesuatu yang diketahui tentang saham tersebut.
Sementara informasi baru datang, peserta pasar secara cepat menyebarkan
informasi tersebut. Akibatnya harga saham menyesuaikan diri.

Menurut Tandelilin (2007: 19) harga saham merupakan harga yang
terjadi di pasar saham, yang akan sangat berarti bagi perusahaan karena
harga tersebut menentukan besarnya nilai perusahaan. Harga saham
merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan.
Sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar atas suatu
perusahaan tertentu, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat
mengelola aktiva dengan baik. Dengan demikian harga saham adalah harga
yang paling efisien, artinya mencerminkan segala sesuatu yang diketahui
tentang saham tersebut.

2.1.2.2 Jenis-jenis harga saham

Harga saham dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :
1) Harga nominal

Harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk
menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal
tercantum dalam lembar saham tertentu.

2) Harga perdana
Harga perdana merupakan harga sebelum saham tersebut dicatatkan di
bursa efek. Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan
antara emiten dan penjamin emisi.

3) Harga pasar
Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang
lain (Sawidji Widiatmojo 1996:43).



Sedangkan jenis harga saham yang lain dalam pasar modal, yaitu:
1) Harga pembukaan

Harga pembukaan merupakan harga yang diminta oleh penjual dan
pembeli pada saat jam bursa dibuka.

2) Harga penutupan
Harga penutupan merupakan harga yang diminta oleh penjual dan
pembeli pada saat akhir hari bursa.

3) Harga tertinggi
Harga tertinggi merupakan harga saham yang paling tinggi dalam satu
hari bursa.

4) Harga terendah
Harga terendah merupakan harga saham yang paling rendah dalam satu
hari bursa.

5) Harga rata-rata
Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan harga
terendah. Harga ini bisa dicatat untuk transaksi, bulanan atau tahunun.

6) Indeks harga saham
Indeks harga saham merupakan angka harga saham yang telah disusun
dan dihitung sedemikian rupa, sehingga diharapkan menghasilkan trend.

2.1.2.3 Faktor yang mempengaruhi harga saham

Berikut adalah beberapa kondisi dan situasi yang menentukan
suatu saham itu akan mengalami fluktuasi.

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi.
2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi

(perluasan usaha).
3. Pergantian direksi secara tiba-tiba.
4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat

tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan.
5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam

setiap waktunya.
6. Risiko sistematik, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara

menyeluruh dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut
terlibat.

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan
kondisi teknikal jual beli saham.



Menurut Alwi (2008: 87), faktor-faktor yang mempengaruhi
pergerakan harga saham yaitu:

1. Faktor Internal
a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan
produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan
laporan penjualan.

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti
pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of
director announcements) seperti perubahan dan pergantian
direktur, manajemen, dan struktur organisasi.

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan
merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian
dan diakuisisi.

e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti
melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan
usaha lainnya.

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti
negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan
laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal,
Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), Price
Earning Ratio, Net Profit Margin, Return On Assets (ROA),
dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal
a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga

tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai
regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh
pemerintah.

b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan
karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan
tuntutan perusahaan terhadap manajernya.

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements),
seperti laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume
atau harga saham perdagangan, pembatasan/penundaan trading.



d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga
merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya
pergerakan harga.

Menurut Arifin (2007: 15), faktor-faktor yang menjadi pemicu
fluktuasinya harga saham adalah:

1. Kondisi fundamental emiten
Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan
kinerja emiten itu sendiri. Semakin baik kinerja emiten maka
semakin baik pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham. Untuk
mengetahui kondisi emiten dalam posisi baik atau buruk, kita bisa
melakukan pendekatan analisis rasio keuangan.

2. Hukum permintaan dan penawaran
Faktor hukum permintaan dan penawaran berada pada urutan
kedua setelah faktor fundamental, karena begitu investor tahu
kondisi fundamental perusahaan, tentunya mereka akan melakukan
transaksi baik menjual atau membeli saham perusahaan tersebut.
Transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuaktif harga saham.

3. Tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI)
Suku bunga ini penting untuk diperhitungkan, karena pada
umumnya investor saham selalu mengharapkan hasil investasi
yang lebih besar. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi
kondisi fundamental perusahaan, karena hampir semua perusahaan
yang terdaftar di bursa mempunyai pinjaman bank.

4. Valuta asing
Dalam perekonomian global dewasa ini, hampir tidak ada satu pun
negara yang dapat menghindari perekonomian negaranya dari
pengaruh pergerakan valuta asing, khususnya terhadap US dollar.
Ketika dolar naik para investor akan berbondong-bondong menjual
sahamnya untuk ditempatkan di bank dalam bentuk dolar, otomatis
harga saham akan menurun.

5. Dana asing di bursa
Jika sebuah bursa dikuasai oleh investor asing maka ada
kecenderungan transaksi saham sedikit banyak bergantung pada
investor asing tersebut.

6. Indeks harga saham gabungan (IHSG)



Sebenarnya indeks harga saham gabungan lebih mencerminkan
kondisi keseluruhan transaksi bursa saham yang terjadi, dan
menjadi ukuran kenaikan atau penurunan harga saham.

7. News and rumors
Yang dimaksud news and rumors disini adalah semua berita yang
beredar di tengah masyarakat.

Menurut penulis harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh
faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Faktor internal
perusahaan berupa kondisi dan kinerja perusahaan yang dapat didasarkan
pada informasi keuangan seperti profitabilitas yang dihasilkan perusahaan,
sedangkan faktor eksternal didasarkan pada kondisi perekonomian global
seperti perubahan kurs rupiah dan harga minyak dunia.

2.1.2.4 Penilaian harga saham

Model penilaian harga saham yang sering digunakan dalam
analisis saham (Manurung, 1997: 28) yaitu :

1. Pendekatan Present Value
Dalam pendekatan nilai saat ini dari suatu saham adalah sama

dengan present value arus kas yang diharapkan akan diterima oleh
pemilik saham tersebut. Dividen merupakan arus kas bagi para
pemegang saham menurut pendekatan the dividen discount model.
Model ini dikembangkan menjadi dua model pendekatan yaitu :
a. Model Tanpa Pertumbuhan Dividen (The Zero Growth Model)

Model ini didasarkan pada asumsi :
1) Keuntungan tidak berubah setiap tahunnya
2) Semua keuntungan dibagikan sebagai dividen

Sehingga harga saham dirumuskan :
Po = �

�
Dimana :
Po = Harga saham (nilai instrinsik)
D = Dividen
r = Required rate of return (tingkat keuntungan yang

dianggap relevan atau diharapkan)

b. Model Pertumbuhan Konstan (Constant Growth Model



Model ini didasarkan pada asumsi :
1) Tidak semua laba dibagikan
2) Laba ditahan diinvestasikan kembali

Sehingga harga saham dirumuskan :
Po = ��

�th

Dimana :
Po = Harga saham (nilai instrinsik)
Di = Dividen pada periode i
r = Required rate of return (tingkat keuntungan yang

dianggap relevan atau diharapkan)
g = Growth of rate (pertumbuhan laba atau dividen di

masa yang akan datang)
2. Pendekatan Price Earning Ratio (PER)

Dalam pendekatan ini harga saham (nilai instrinsik) dirumuskan
sebagai berikut :

Po = EPSi x PER
Dimana :
Po = harga saham (nilai instrinsik)
EPSi = earning per share (laba per saham yang diharapkan)
PER = price earning ratio

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian profitabilitas

Menurut Fahmi (2011: 135) profitabilitas ini mengukur efektivitas
manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat
keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun
investasi.

Menurut Hendra (2009: 205) profitabilitas digunakan untuk
mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
tingkat keuntungan baik perusahaan maupun modal sendiri (shareholders
equity).

Menurut Greuning (2005: 29) profitabilitas adalah suatu indikasi
atas bagaimana margin laba suatu perusahaan berhubungan dengan
penjualan, modal rata-rata, dan ekuitas saham biasa rata-rata.



Menurut G.Sugiyarso dan F.Winarni (2005: 118) profitabilitas
adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan
penjualan total aktiva maupun modal sendiri.

2.1.3.2 Return on Equity (ROE)

Return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atau ekuitas atau
dalam beberapa referensi disebut sebagai rasio total asset turnover atau
perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan
mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba
atas ekuitas. Semakin tinggi ROE berarti semakin efisien dan efektif
perusahaan menggunakan ekuitasnya. Adapun rumus return on equity (ROE)
adalah sebagai berikut.

ROE = Earning After Tax (EAT)
Shareholders’ Equity

Keterangan :
Earning after tax (EAT) = Laba setelah pajak
Shareholders’ equity = modal sendiri/ekuitas

2.1.4 Makro ekonomi

Salah satu lingkungan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan adalah
lingkungan makro yang digunakan oleh investor untuk memprediksi kondisi
ekonomi dimasa mendatang sehingga keputusan investasi yang diambil
menguntungkan (Tandelilin 2010:342).

Makro ekonomi merupakan analisis ilmu ekonomi yang menjelaskan
gambaran menyeluruh mengenai kegiatan ekonomi baik keseluruhan konsumen
maupun keseluruhan produsen dalam perekonomian (Soekirno, 2006:29). Menurut
Didit Herlianto (2010:81) beberapa variabel makro ekonomi yang perlu diperhatikan
oleh investor antara lain produk domestik bruto (PDB), tingkat pengangguran,
tingkat inflasi, tingkat bunga, dan kurs mata uang (fluktuasi nilai tukar). Variabel
tersebut perlu dianalisa karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat yang
terjadi di lingkungan ekonomi makro dan kinerja pasar modal. Kondisi makro
perekonomian suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di dalam suatu negara.



2.1.5 Nilai tukar

2.1.5.1 Pengertian nilai tukar

Menurut Brigham (2006:365) nilai tukar (exchange rate)
merupakan jumlah unit dari suatu mata uang yang dapat dibeli dengan satu
unit mata uang lain. Triyono (2008) berpendapat bahwa nilai tukar atau kurs
adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu perbandingan
nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Misal kurs rupiah terhadap
dollar Amerika menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk
ditukarkan dengan satu dollar Amerika.

Pendapat Soekirno (2006:397) kurs valuta asing didefinisikan
sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah
yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Jadi nilai tukar (exchange rate) merupakan pertukaran antara dua
mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga
mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

2.1.5.2 Sistem penetapan nilai tukar

Menurut Wiene Sandyawati (2011:17) nilai tukar ditetapkan
dengan sistem sebagai berikut :
1. Gold Standard

Sistem ini mulai dipakai pada tahun 1880 dan tidak dipakai lagi pada
saat perang dunia pertama. Pada sistem ini, nilai uang suatu negara
ditentukan dengan harga emas murni yang merupakan standar di negara
tersebut. Nilai uang yang stabil dan pertukaran emas ke dalam mata uang
lain adalah ciri khusus dari sistem ini.
2. Gold Exchange Standard

Mekanisme Gold Exchange Standard mirip dengan Gold Standard,
yaitu apabila suatu negara menderita defisit dalam neraca pembayaran maka
negara tersebut wajib mengatasinya dengan cara menjual atau menyerahkan
emasnya. Jadi apabila nilai mata uang suatu negara dirasakan tidak wajar,
maka debitur bank dapat memilih untuk dibayar dengan emas.
3. Fixed Exchange Rate System

Dalam Fixed Exchange Rate System, negara-negara anggota dibolehkan
menetapkan sendiri nilai tukar mata uangnya terhadap US$.



4. Floating Exchange Rate System
Pada konsep ini nilai tukar atau harga valuta asing dibiarkan bebas

terbentuk atas kekuatan penawaran dan permintaan pasar. Suatu negara yang
menggunakan sistem ini maka ada pengawasan dari pemerintah. Pemerintah
dapat mengadakan intervensi mata uangnya guna dapat menstabilkan nilai
tukarnya.
5. Free Float

Dalam sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas, tingkat nilai tukar
ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran mata uang dimana
perubahan harga, perbedaan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi negara
yang menggunakan sistem ini. Sistem ini ditentukan oleh mekanisme pasar
tanpa campur tangan pemerintah. Bebrapa pakar ekonomi menyebutkan
sistem ini sebagai sistem mengambang bersih (Clear atau Pure Floating
Rate).
6. Sistem Nilai Tukar lainnya

Jenis-jenis nilai tukar mata uang lainnya yang digunkan oleh bebrpa
negara di dunia, umumnya merupakan variasi dari Fixed Exchange Rate
System dan Floating Exchange Rate System, yaitu Pegged Rate, Joint
Floating Rate, Managing Floating,Target-zone Agreement.

2.1.5.3 Faktor permintaan dan penawaran valuta asing

Menurut Simorangkir dan Suseno (2004: 6) faktor-faktor utama
yang mempengaruhi valuta asing yaitu :
a. Faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka

semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan
cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan
valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar.

b. Faktor aliran modal keluar. Semakin besar aliranmodal keluar, maka
semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan
memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran
hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak
asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri.

c. Kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang
dilakukan oleh spekulan maka semakin besar permintaan terhadap valuta
asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata
uang asing.



Penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu :
a. Faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan

ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang
dimiliki oleh suatu negara dan lanjutannya nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika
ekspor menurun maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin
menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi.

b. Faktor aliran modal masuk. Semakin besar aliran modal masuk, maka
nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk
tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana
jangka pendek oleh pihak asing (portfolio invesment) dan investasi
langsung pihak asing (foreign direct investment).

2.1.6 Harga minyak dunia

Minyak mentah atau crude oil merupakan salah satu energi utama yang
sangat dibutuhkan. Hasil dari pengolahan minyak mentah dapat menjadi energi
untuk melakukan kegiatan produksi. Jenis minyak mentah yang di perdagangkan di
dunia seperti, West Texas Intermediate (WTI), Brent Bland, OPEC Basket price dan
Russian Export Blend.

Harga minyak dunia yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan harga
minyak Amerika. Karena Amerika menggunakan West Texas Intermediate (WTI)
atau light-sweet sebagai ukuran standar perdagangan minyak. WTI sendiri
merupakan jenis minyak yang memiliki kualitas tinggi. Sehingga harga minyak ini
dipakai sebagai standar harga minyak dunia.

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia antara lain
(useconomy.about.com):

1. Penawaran minyak dunia, terutama kuota suplai yang ditentukan oleh
OPEC.

2. Cadangan minyak Amerika Serikat, terutama yang terdapat di kilang-
kilang minyak Amerika Serikat dan yang tersimpan dalam cadangan
minyak strategis.

3. Permintaan minyak dunia, ketika musim panas, permintaan minyak
diperkirakan dari perkiraan jumlah permintaan oleh maskapai
penerbangan untuk perjalanan wisatawan. Sedangkan ketika musim
dingin, diramalkan dari ramalan cuaca yang digunakan untuk
memperkirakan permintaan potensial minyak untuk pengahangatan
ruangan.



2.2 Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa perbedaan dan persamaan penelitian
terdahulu yang mendukung penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul
Penelitian

Variabel Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan

1. Dedi Susilo,
Atim Djazuli
dan Nur
Khusniyah
Indrawati
(2011)

Pengaruh
Variabel
Fundamental
dan Makro
Ekonomi
terhadap
Harga Saham
(Studi pada
Perusahaan
yang Masuk
dalam Indeks
LQ45)

Kurs, ROE
dan harga
saham

Harga
minyak
dunia

- ROA, PBV,
EPS, PER,
suku bunga
memiliki
pengaruh
signifikan
positif
terhadap harga
saham
perusahaan

- ROE, kurs,
inflasi
memiliki
pengaruh
signifikan
negatif
terhadap harga
saham - Debt
to Equity
Ratio (DER)
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap harga
saham

2. Mara Sutan
Hanafiah,

Pengaruh
Harga

Harga
minyak

ROE - Harga minyak
dunia tidak



No Nama Peneliti Judul
Penelitian

Variabel Hasil Penelitian
Persamaan Perbedaan

Nengah
Sudjana dan
Sri Sulasmiati
(2015)

Minyak
Dunia, Nilai
Tukar Rupiah
Terhadap
Dollar, dan
Tingkat
Inflasi
terhadap
Harga Saham
PT. Bumi
Resources
Mineral Tbk.

dunia, nilai
tukar, harga
saham

berpengaruh
terhadap harga
saham

-Nilai tukar
rupiah dan
inflasi
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap harga
saham

-Secara
simultan
semua
variabel bebas
mempunyai
pengaruh yang
signifikan
terhadap harga
saham.

3. Johnnywinata
Kewinoto,
Muchtar
Mariso dan
Sjahrudin
(2015)

Analisis
Pengaruh
Harga
Komoditas
Minyak
Kelapa Sawit
(CPO),
Tingkat
Inflasi, Nilai
Tukar Rupiah
dan Volume
Penjualan
Komoditas
(CPO)
terhadap
Harga Saham

Kurs dan
harga
saham

Harga
minyak
dunia dan
ROE

- Harga CPO
dan volume
penjualan
berpengaruh
terhadap harga
saham
perkebunan

- Inflasi dan
kurs tidak
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap harga
saham
perkebunan.
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Kurs
rupiah,
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minyak
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- Kurs rupiah
dan BI rate
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terhadap ROE

- Kurs rupiah,
BI rate, dan
ROE
berpengaruh
signifikan
terhadap EPS



2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan kurs rupiah terhadap Return On Equity (ROE)

Menurut Brigham (2006:365) nilai tukar (exchange rate) merupakan
jumlah unit dari suatu mata uang yang dapat dibeli dengan satu unit mata
uang lain. Nilai tukar satu mata uang mempengaruhi perekonomian apabila
nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Fluktuasi atas
perubahan nilai tukar merupakan pusat perhatian pasar mata uang luar
negeri (foreign exchange market) (Manurung, 2009).

Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor probabilitas
perusahaan terutama perusahaan yang melakukan kegiatan transaksi di pasar
global (ekspor-impor). Menurut Putu Eka, et al (2015) perubahan nilai tukar
akan mengakibatkan perubahan penerimaan dan pengeluaran perusahaan
sehingga akan mempengaruhi besarnya laba rugi perusahaan.

Berdasarkan penelitian Febrina dan Prima(2009), Putu Eka, et al
(2015) dan Zulfitra (2017) memiliki pengaruh negatif dan signifikan
terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan dengan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap dolar akan memberikan dampak yang positif terhadap
pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan karena jumlah rupiah yang
diterima oleh perusahaan akan semakin banyak apabila rupiah melemah
terhadap dolar.

Kurs Rupiah

Harga
Saham

ROE

Harga Minyak
Dunia



H1 : Diduga kurs rupiah memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE sektor
perkebunan.

2.4.2 Hubungan harga minyak dunia terhadap Return On Equity (ROE)

Minyak mentah atau Crude Oil merupakan komoditas dan kebutuhan
utama dunia saat ini. Harga minyak dunia juga merupakan indikator
perekonomian dunia, karena menyak mentah sangat dibutuhkan untuk
melakukan aktivitas ekonomi. Menurut Sabilla (2014) naiknya harga
minyak mentah dunia merupakan pertanda meningkatnya permintaan, yang
mengindikasi membaiknya ekonomi global paska krisis. Dengan begitu, jika
harga minyak dunia meningkat, ekspektasi terhadap membaiknya kinerja
perusahaan-perusahaan yang menghasilkan minyak mentah (pertambangan,
perkebunan) juga akan meningkat dan diikuti dengan meningkatnya
profitabilitas perusahaan.
H2 : Diduga harga minyak dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap

ROE sektor perkebunan.

2.4.3 Hubungan kurs rupiah terhadap harga saham

Nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor makro ekonomi yang
berhubungan dengan harga saham. Bodie, et al (2007) mengungkapkan
bahwa faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi harga saham,
antara lain suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Sehingga jika kondisi nilai
tukar rupiah diperkirakan buruk, maka kemungkinan besar berefleksi pada
indeks harga saham yang akan menurun. Perubahan nilai tukar menjadi
variabel yang paling dominan diperhatikan oleh investor untuk
menempatkan dananya di pasar modal karena adanya capital gain dalam
jangka pendek yang hendak diraih oleh investor (Nurhakim: 2010).

Dalam penelitian Dedi, Atim dan Nur (2015), Mara, Nengah dan Sri
(2015), Fatih (2016) menunjukkan bahwa kurs rupiah memiliki pengaruh
signifikan terhadap harga saham.
H3 : Diduga kurs rupiah memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham

sektor perkebunan.



2.4.4 Hubungan harga minyak dunia terhadap harga saham

Harga minyak dunia seringkali membuat harga saham bergejolak.
Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh McSweeney dkk
(2008) yang menyatakan bahwa kenaikan harga minyak dunia mendorong
kenaikan harga saham sektor industri energi. Pada penelitian yang
dilakukan oleh Kilian dan Park (2007) menunjukkan bahwa harga minyak
dunia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan indeks
bursa saham di Amerika Serikat. Sedangkan pada pasar Indonesia dengan
melihat pada IHSG telah dilakukan penelitian oleh Witjaksono (2010)
dengan hasil yang serupa.
H4 : Diduga harga minyak dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap

harga saham sektor perkebunan.

2.4.5 Hubungan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham

Return On Equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan
(emiten) dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal
sendiri, sehingga ROE ini sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri.
ROE mencerminkan tingkat hasil pengembalian investasi bagi pemegang
saham.

Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang dimiliki sebuah
perusahaan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di
perusahaan. ROE ini mampu menjelaskan pengembalian yang akan
diperoleh oleh para pemegang saham tersebut (Brigham and Houston,
2010:133). Penelitian oleh Mursidah (2011), Amanda,et al. (2013), Rahmi,
et al. (2013); Rakasetya, et al. (2013), dan Diko,et al. (2016) mengatakan
bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap dengan harga
saham yang artinya meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan akan
meningkatkan harga saham.
H5 : Diduga Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh signifikan

terhadap harga saham sektor perkebunan.


