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BAB 2 

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki modal 

atau kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal atau dana 

dengan tujuan untuk melakukan jual beli sekuritas (Tandelilin, 2010:25). Pasar 

modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan 

pembeli yang melakukan penawaran serta permintaan sekuritas yang umumnya 

memiliki umur lebih dari satu tahun seperti saham, obligasi serta reksadana. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat 

memudahkan para investor untuk melakukan akses dan transaksi dari berbagai 

tempat, tidak harus berkumpul di lantai bursa efek. Kemudahan transaksi tersebut 

dapat dilakukan melalui online tranding, atau dapat diakses melalui 

www.idx.co.id (Tandelilin, 2010:25). 

Menurut Martono dan Harjito (2010:359) menyatakan bahwa pasar modal 

terdiri dari pasar primer/perdana (prefered market) dan pasar sekunder (sedondary 

market). Dana yang didapatkan oleh perusahaan melalui penjualan sekuritas 

dalam bentuk saham merupakan hasil dari perdagangan saham-saham perusahaan 

yang dilakukan dipasar perdana. Di pasar perdana inilah pertama kalinya 

peusahaan menjual sekuritasnya. Setelah sekuritas tersebut dijual di pasar pedana 

barulah sekuritas tersebut diperjual-belikan oleh investor-investor di pasar 

http://www.idx.co.id/
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sekunder. Transaksi pada pasar sekunder tidak memberikan tambahan dana 

kepada perusahaan yang menerbitkkan sekuritas, hal itu dikarenakan transaksi 

yang terjadi di pasar sekunder hanya terjadi antara investor. 

2.1.2 Saham 

2.1.2.1 Pengertian Saham dan Harga Saham 

Menurut Sjahrial (2012:19) Saham merupakan surat berharga yang dapat 

dimiliki oleh calon investor yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan 

yang sudah berbentuk perseroan terbatas (emiten). Seseorang atau pihak atau 

instansi yang membeli saham dapat dikatakan memiliki sebagian atas perusahaan 

tersebut. Jadi ketika seorang investor membeli saham suatu perusahaan maka 

dapat dikatakan bahwa investor tersebut sebagai pemilik perusahaan. Setiap 

pemilik saham biasa memilik hak-hak, antara lain (Tampubolon, 2013:153) : 

a) Menerima deviden setiap akhir tahun setelah hak pemegang saham preferen. 

b) Akan mendapatkan pembagian aset korporasi apabila korporasi perusahaan 

likuidasi, namun dengan ketentuan setelah semua kewajiban diselesaikan. 

c) Pemilik saham biasa yang memiliki saham paling banyak akan mendapatkan 

hak suara yang dominan dalam menentukan arah dan kebijakan korporasi 

perusahaan.  

Harga saham adalah harga atas saham yang dimiliki suatu perusahaan yang 

terjadi atau berlaku di bursa efek pada suatu waktu tertentu (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012:102). Harga saham akan selalu selalu berubah-ubah setiap menit 

bahkan setiap detik dalam waktu yang cepat, hal tersebut tergantung permintaan 

dan penawaran terhadap saham di suatu perusahaan.  
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2.1.2.2 Faktor yang mempengaruhi harga saham 

Terdapat beberapa kondisi serta keadaan yang dapat menyebabkan harga 

saham mengalami fluktuasi, antara lain (Fahmi, 2014:89) : 

1. Faktor internal dan faktor eksternal. 

2. Kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan perluasan usaha, 

dengan membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu, baik yang akan 

dimuka di dalam negeri maupun di luar negeri. 

3. Perusahaan melakukan pergantian direksi yang secara mendadak. 

4. Penurunan yang terjadi terus-menerus dalam periode tertentu pada kinerja 

perusahaan. 

2.1.3 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suatu obyek 

yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, faktor ini sangat mempengaruhi 

harga saham. Faktor Internal merupakan faktor yang berkaitan dengan kinerja 

perusahaan, misalnya kualitas manajemen perusahaan, stuktur modal yang 

dimiliki, profitabilitas perusahaan, struktur hutang pertumbuhan penjualan, 

kebijikan dividen perusahaan dan lainnya. Analisis kinerja pada perusahaan sangat 

dibutuhkan oleh investor yang akan membeli saham perusahaan dalam menilai 

tingkat pengembalian saham yang akan dibagikan perusahaan. Kinerja perusahaan 

berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam memaksimalkan sumber daya 

yang ada pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.1.3.1 Faktor internal yang mempengaruhi harga saham 

Menurut Alwi (2008:87) ada bebarapa faktor internal yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham, antara lain : 

a. Pengumuman tentang pemasaran pada sektor produksi, penjualan sebagai 

contoh pengiklanan, rinician tentang kontrak, adanya perubahan pada harga, 

penarikan terhadap produk baru, laporan mengenai keamanan produk serta 

laporan penjualan. 

b. Pengumuman mengenai pendanaan, misalnya yang berhubungan dengan 

jumlah hutang dan ekuitas perusahaan. 

c. Pengumuman pada badan direksi manajemen, seperti perubahan serta 

pergantian direksi. 

d. Pengumuman mengenai investasi, misalnya melakukan ekspansi pabrik untuk 

pengembangan riset serta penutupan usaha lainnya. 

e. Pengumuman mengenai laporan keuangan pada perusahaan, peramalan laba 

pada akhir tahun ,  kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan. 

2.1.3.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

asset, dan modal saham tertentu. Menurut Kasmir (2017:199) ada beberapa rasio 

yang digunakan untuk mengukur profitabilitas anatra lain: Net Profit Margin 

(NPM), Gross Profit Margin (GPM), Return On Equity (ROE) dan Return On 

Assets (ROA).  
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1. Net Profit Margin (NPM)  adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba bersih atas penjualan. Untuk menghitung Net Profit Margin 

(NPM) menggunakan rumus:  

                  (   )  
                              

     
 

2. Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba kotor atas penjualan. Untuk menghitung Gross Profit Margin 

(GPM) menggunakan rumus: 

                    (   )   
            

     
 

3. Return On Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan hasil return  atas 

jumlah equitas yang digunakan dalam perusahaan. Untuk menghitung Return 

On Equity (ROE)  menggunakan rumus: 

                 (   )  
                              

      
 

4. Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk melihat hasil 

return  atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Jika Return On 

Asset (ROA) suatu perusahaan tinggi hal ini menunjukkan ukuran yang lebih 

baik terhadap profitabilitas perusahaan karena menunjukkan keefektivitasan 

manajemen dalam menggunakan aktiva untuk mendapatkan pendapatan. 

Menurut Lukviarman (2006:36) Return On Asset (ROA) dapat dikatakan baik 

apabila > 5,98%. Untuk menghitung Return On Assets (ROA) menggunakan 

rumus: 

                 (   )  
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2.1.3.3 Rasio Pasar 

Rasio pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur harga pasar 

saham perusahaan, relatif terhadap nilai bukunya. Rasio ini dapat digunakan untuk 

melihat kinerja perusahaan pada masa lalu dan juga dapat digunakan untuk 

memprediksi prospek  perusahaan di masa mendatang. Menurut Hanafi (2013:43) 

Ada beberapa macam rasio pasar yaitu PER (Price Earning Ratio), Pembayaran 

dividen (Dividend Payout Ratio), Divident yield, EPS (Earning Per Share).  

1. Price Earning Ratio (PER) adalah rasio pasar yang digunakan untuk melihat 

harga pasar saham relatif terhadap earning nya. Untuk menghitung Price 

Earning Ratio (PER) menggunakan rumus:  

                    (   )  
                      

                  
 

2. Pembayaran Dividen adalah rasio yang digunakan untuk melihat bagian 

earning (pendapatan) yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. 

Untuk menghitung pembayaran dividen menggunakan rumus : 

                   
                  

                  
 

3. Dividend Yield merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh 

investor. Untuk menghitung dividend yield menggunakan rumus : 

                
                  

                            
 

4. Earning Per Share (EPS) merupakan suatu ukuran penting yang digunakan 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Earning Per Share (EPS) adalah 

suatu bentuk pemberian keuntungan per lembar saham kepada investor atas 

saham yang mereka miliki. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
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suatu laba bersih dalan per lembar sahamnya dapat menjadi bahan 

pertimbangan investor dalam menentukan pembelian saham. Menurut Fahmi 

(2014:336) Earning Per Share (EPS) dapat dihitung dengan cara berikut :  

                  (   )  
                 

                    
 

2.1.4 Faktor Eksternal 

Menurut Samsul (2015:210) Faktor Eksternal merupakan merupakan 

faktor yang berasal dari luar perusahaan, namun memiliki pengaruh terhadap 

kenaikan dan penurunan terhadap kinerja perusahaan. Faktor eksternal merupakan 

faktor yang berhubungan dengan kejadian yang ada diluar perusahaan, pada 

umumnya berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi di suatu negara.  

2.1.4.1 Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham 

Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham, 

antara lain (Alwi, 2008:87) : 

a. Suku bunga tabungan serta deposito, tingkat inflasi. 

b. volume atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. 

c. Adanya fluktuasi nilai tukar merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham. 

d. Adanya berbagai isu baik dalam negeri maupun luar negeri. 

2.1.4.2 Kurs 

Kurs adalah nilai dari mata uang yang berlaku dan dimiliki oleh suatu 

negara. Jadi nilai tukar rupiah adalah nilai dari satu mata uang rupiah yang 

ditukarkan atau dibandingkan dengan mata uang negara lain.  
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Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kurs menurut Sukirno 

(2016:402) adalah sebagai berikut: 

a.  Perubahan dalam cita rasa masyarakat yang mampu mempengaruhi corak 

konsumsinya.  

b.   Perubahan harga barang pada sektor ekspor dan impor terhadap suatu barang 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan apakah suatu 

barang akan ekspor atau impor.  

c.  Kenaikan harga umum (Inflasi) sangat besar pengaruhnya terhadap kurs   

pertukaran terhadap valuta asing. Inflasi yang terjadi pada umumnya 

cenderung menurunkan terhadap nilai valuta asing. 

2.1.4.3 Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau komoditas secara umum 

yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang suatu negara pada suatu periode 

tertentu. Nopirin (2009:25) mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga 

secara umum dan secara terus-menerus. Ada beberapa komponen yang harus 

terpenuhi agar dapat dikatakan terjadi inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum, 

berlangsung terus-menerus. Ada beberapa masalah sosial yang akan muncul 

akibat inflasi yang tinggi, yaitu : 

a.  Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Sederhananya dapat diukur melalui 

tingkat daya beli dan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Ketika inflasi terjadi 

dan harga barang semakin naik maka akan menyebabkan menurunnya tingkat 

daya beli masyarakat. 
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b. Semakin buruknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi terhadap 

kesejahteraan rakyat dapat dihindarkan jika diimbangi dengan adanya  

peningkatan pada pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat.  

c. Mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi akan mengganggu stabilitas ekonomi 

dengan cara merusak perkiraan para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis akan 

mendorong tingkat pembelian pada masyarakat dalam rangka mengantisipasi 

kenaikan harga akan terus terjadi. Bagi konsumen perkiraan ini akan mendorong 

mereka untuk membeli barang dalam jumlah banyak dibandingkan dengan 

biasanya, tujuannya adalah untuk lebih menghemat pengeluaran. Hal tersebut 

mengakibatkan meningkatnya permintaan barang dan jasa.   

 Terdapat beberapa jenis inflasi, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya 

dibagi menjadi 4, antara lain : 

1. Inflasi rendah, inflasi rendah merupakan inflasi yang besarnya kurang  dari 

10% per tahun. Inflasi rendah dibutuhkan dalam perekonomian untuk 

mendorong produsen memproduksi barang dan jasa. 

2. Inflasi sedang, inflasi sedang merupakan inflasi yang besarnya antara 10%-

30% per tahun. Inflasi ini terjadi pada saat harga barang dan jasa sedang 

mengalami kenaikan dengan cepat dan dengan jumlah yang besar. 

3. Inflasi berat, inflasi berat merupakan inflasi yang besarnya antara 30%-100% 

per tahun. 

4. Inflasi sangat tinggi, merupakan inflasi yang besarnya lebih dari 100%. 
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Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung 

perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Berikut merupakan cara perhitungan 

Inflasi: 

         
       (   )

   (   )
        

Keterangan: 

IHK  = Indeks Harga Konsumen 

t‐1  = Tahun/Bulan sebelumnya 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian dari berbagai peneliti mengenai hubungan 

atau pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Kurs, dan 

inflasi terhadap harga saham yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Apsari dan 

Kaluge. 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Faktor 

Internal dan 

Eksternal 

terhadap 

Harga 

saham 

Independen: 

a. ROE 

b. EPS 

c. Kurs 

d. BI Rate 

 

Dependen: 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi  

linier 

berganda 

a. ROE memiliki 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

harga saham 

b. EPS 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

c. Kurs memiliki 

pengaruh positif 
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tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

d. BI Rate 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

2 Haque dan 

Faruquee. 

(2013) 

Impact of 

Fundamenta

l Factors on 

Stock Price 

Independen: 

a. EPS 

b. DPS 

c. ROA 

d. ROE 

 

Dependen: 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

a.  EPS 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

b. DPS 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

c. ROA 

berpangaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

d. ROE 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

3 Krisna dan 

Wirawati. 

(2013) 

Pengaruh 

Inflasi, nilai 

tukar, suku 

bunga SBI 

pada Indeks 

Harga 

Saham 

Gabungan 

di BEI 

Independen: 

a. Inflasi 

b. Nilai 

tukar 

c. Suku 

Bunga SBI 

 

Dependen : 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

a. Inflasi memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

b. Nilati tukar 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 



21 
 

 
 

c. Suku Bunga 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

4. Najib.  

(2017)  

Pengaruh 

DPS, ROA, 

Inflasi dan 

Kurs 

terhadap 

Harga 

saham pada 

perusahaan 

Telekomuni

kasi 

Independen: 

a. DPS 

b. ROA 

c. Inflasi 

d. Kurs 

 

Dependen: 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

a. DPS memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

telekomunikasi. 

b. ROA memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

Telekomunikasi 

c. Inflasi 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

Telekomunikasi 

a. Kurs 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

Telekomunikasi 
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5. Rusli. 

(2011)  

Pengaruh 

likuiditas 

dan 

profitabilita

s terhadap 

Harga 

saham 

perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Independen:  

a. Current 

Ratio 

(CR) 

b. Earning 

Per Share 

(EPS) 

 

Dependen : 

Harga 

saham  

Analisis 

regresi 

linier  

berganda 

a. Current Ratio 

(CR) 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

b. Earning Per 

Share (EPS) 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

 

2.2 Rerangka pemikiran dan Rerangka Konseptual 

2.2.1 Rerangka Pemikiran 

Faktor internal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suatu obyek 

yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, faktor ini sangat mempengaruhi 

harga saham. Perubahan harga saham dapat dilihat dari berbagai faktor salah 

satunya dari rasio keuangan sebagai faktor internal untuk menilai kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Sedangkan kurs dan inflasi merupakan faktor 

eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan. 

Faktor Eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan, 

namun memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan terhadap kinerja 

perusahaan.  

Dari penjelasan tersebut diatas, maka rerangka pemikiran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1 

Rerangka Pemikiran 

Sumber :  1.  Kasmir (2017) 

2. Hanafi (2013) 

3. Samsul (2015) 

 

2.2.2 Rerangka konseptual 

Berdasarkan rerangka pemikiran diatas, hubungan antara Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), Kurs, dan Inflasi terhadap harga saham dapat 

ditunjukkan dengan model rerangka konseptual pada gambar 2: 

 

 

 

Perusahaan farmasi 

yang terdatar di Bursa 

Efek Indonesia 

Rasio Keuangan 

ROA EPS Kurs Inflasi 

Faktor Internal Faktor Eksternal  

Harga Saham 

Rasio 

Profitabilitas 

Rasio 

Pasar 
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Gambar 2 

Rerangka Konseptual 

Sumber :   1.  Najib (2017) ; Haque dan Faruquee (2013). 

2.  Apsari dan Kaluge (2015) ; Rusli (2011). 

3.  Krisna dan Wirawati (2013) ; Najib (2017). 

4.  Krisna dan Wirawati (2013) ; Najib (2017). 

 

2.3 Pengembangan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai rumusan masalah pada 

penelitian (Sugiyono, 2013:51). Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori-teori yang relevan dan belum didasarkan 

pada data fakta-fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data. Pengujian 

hipotesis dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda yang bersifat 

sementara hingga terbukti melalui data yang telah terkumpul. Tujuan peneliti 

melakukan metode ini untuk mengetahui besarnya pengaruh Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), Kurs, dan Inflasi terhadap perubahan Harga 

Saham pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2013-2017.  

Return On Asset  

 

Earning Per Share 

 

Kurs 

Inflasi 

Harga Saham 
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Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan teori yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diajukan pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga saham. 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:158) Return on Asset (ROA) 

merupakan salah satu rasio keuangan yang banyak digunakan perusahaan untuk 

mengukur kinerja keuangan, ROA dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan laba.  

Jika Return On Asset (ROA) suatu perusahaan tinggi maka perusahaan 

tersebut memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Namun 

jika perusahaan tidak mampu memanfaatkan total aktiva yang dimiliki untuk 

mendapatkan laba  dengan optimal, maka perusahaan dapat mengalami suatu 

kerugian serta akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian 

rasio ini menghubungkan antara keuntungan yang diperoleh dari operasional 

perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan suatu 

keuntungan. Ketika Retun On Asset (ROA) pada perusahaan tinggi, maka akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan terhadap investor. 

Menurut Tandelilin (2010:40) yang menyatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset 

yang dimiliki untuk mendapatkan laba bagi perusahaan, semakin tinggi Return On 

Asset (ROA) menunjukkan bahwa semakin efektif perusahaan dalam 

memanfaatkan total aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih setelah 

pajak, besarnya nilai laba yang dihasilkan perusahaan  akan mempengaruhi 
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tingkat permintaan saham yang selanjutnya akan meningkatkan harga saham pada 

perusahaan tersebut. Najib (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return 

On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap adanya perubahan pada harga 

saham. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Harga Saham perusahaan 

Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham. 

Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif terhadap perubahan 

harga saham suatu perusahaan (Tandelilin, 2010:373). Meningkatnya laba pada 

setiap lembar saham akan mempengaruhi tingkat hasil pengembalian yang berhak 

diperoleh oleh investor atau pemilik saham dalam bentuk dividen serta capital 

gain. Semakin tinggi tingkat Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan akan 

semakin tinggi pula harga sahamnya dan sebaliknya jika nilai dari Earning Per 

Share rendah maka semakin rendah pula harga saham tersebut sehingga investor 

tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Ketika investor tidak berminat 

untuk berinvestasi pada perusahaan maka tingkat penawaran dan permintaan 

terhadap saham akan mengalami penurunan, hal  tersebut berdampak pada 

menurunnya harga saham perusahaan. Sehingga tingkat Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh terhadap  perubahan Harga saham suatu perusahaan. Apsari dan 

Kaluge (2015) dalam penelitiannya menyatakan Earning Per Share (EPS) mampu 

mempengaruhi harga saham. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 
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H2 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Harga Saham perusahaan 

Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Pengaruh Kurs terhadap Harga Saham 

Menurut Samsul (2015:212) kenaikan kurs yang terjadi terhadap rupiah 

dapat berdampak negatif maupun positif terhadap perusahaan. Perubahan nilai 

tukar berhubungan dengan meningkatnya harga bahan baku terutama pada 

perusahaan yang masih membutuhkan bahan bakunya dari impor. Maka 

perusahaan harus memikirkan solusi yang terbaik untuk menekan harga bahan 

baku yang meningkat akibat perubahan kurs yang terjadi dengan meningkatkan 

penjualan serta menciptakan citra perusahaan yang baik terhadap konsumen 

sehingga mampu meningkatkan daya beli pada masyarakat. 

Namun ketika perusahaan memiliki tingkat ekspor yang lebih besar 

dibandingkan impor nya, perubahan kurs mampu meningkatkan profitabilitas 

perusahaan tersebut. Ketika laba perusahaan meningkat dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi, semakin banyak investor yang menanamkan 

modalnya pada suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan pada 

harga saham. Sehingga kurs berpengaruh terhadap perubahan Harga saham 

perusahaan. Krisna dan Wirawati (2013) menyatakan bahwa Kurs memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H3 : Kurs berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan Farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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4. Pengaruh Inflasi terhadap Harga saham 

Nopirin (2009:25) mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga 

secara umum dan secara terus-menerus. Tingkat inflasi dapat bepengaruh positif 

maupun negatif tergantung tingkat inflasi itu sendiri. Menurut Sukirno (2016:338) 

menyatakan bahwa inflasi ringan diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, 

harga barang pada umumnya akan mengalami kenaikan dengan tingkat yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah. Akibatnya kenaikan harga barang 

yang terjadi dapat menambah keuntungan bagi perusahaan, keuntungan yang lebih 

besar dapat meningkatkan permintaan investasi. Sehingga inflasi berpengaruh 

terhadap harga saham. Krisna dan Wirawati (2013) dalam penelitiannya 

menyatakan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga Saham. 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H4 : Inflasi berpengaruh terhadap Harga saham pada perusahaan Farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


