
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

 2.1.1 Return Saham 

  2.1.1.1 Pengertian Saham 

Saham adalah bagian dari pasar modal yang banyak investor 

miliki, karena saham dapat membawa keuntungan yang tinggi tetapi 

juga memiliki risiko. Saham dapat diartikan sebagai tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi 

kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 

2001).  

Menurut Fahmi (2015 : 80) Saham merupakan tanda bukti 

penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan. Saham 

berwujud selembar kertas yang tercantum dengan jelas nilai 

nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban 

yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Serta merupakan 

persediaan yang siap untuk dijual. 

  2.1.1.2 Jenis- jenis Saham 

Saham yang beredar di masyarakat terdapat dalam berbagai 

jenis, menurut Jogiyanto (2014:141), yaitu :  

a. Saham Preferen  



Saham preferen mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara 

obligasi (bond) dan saham biasa. Saham preferen mempunyai hak-

hak prioritas lebih dari saham biasa. Hak-hak prioritas dari saham 

preferen yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva 

jika terjadi likuidasi.  

b. Saham Biasa  

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, 

saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa. Pemegang saham 

adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada 

manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan.  

c. Saham Treasuri  

Saham treasuri adalah saham milik perusahaan yang sudah 

pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh 

perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai 

treasuri. 

 

2.1.1.3 Pengertian Return Saham 

Return saham ialah salah satu faktor yang memotivasi dan 

juga imbalan atas keberanian investor karena mampu menanggung 

risiko suatu investasi sebagai dasar pembuatan investasi. Dengan 

kata lain return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi 

yang dilakukan investor. Return yang maksimal adalah hal yang 

diinginkan setiap investor dalam investasinya.  

Hartono (2007 : 109), mengemukakan return dapat berupa 

tingkat pengembalian realisasi yang sudah terjadi atau tingkat 

pengembalian ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan 

akan terjadi di masa mendatang. Fahmi dan Hadi (2013 : 151) 

mengartikan return adalah keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang 

dilakukannya.  



Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2015), pada dasarnya 

ada dua yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki 

saham, yaitu:  

1. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan. Dividen yang dibagikan perusahaan 

dapat berupa dividen tunai, yaitu kepada setiap pemegang 

saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah 

tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen 

saham, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen 

sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang 

investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen 

saham tersebut. 

2. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga 

jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas 

perdagangan saham dipasar sekunder. Umumnya investor 

dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui 

capital gain.  

Selain kedua keuntungan tersebut, maka pemegang saham 

juga dimungkinkan untuk mendapatkan saham bonus. Saham bonus 

yaitu saham yang dibagikan kepada para pemegang saham yang 

diambil dari agio saham. 

Berdasarkan penjelasan diatas Return saham dapa dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

Return Saham =
(Pt − Pt−1) + D

Pt−1
 

Keterangan :  

Pt = harga saham pada periode t  



Pt – 1 = harga saham pada periode sebelumnya t-1 

D = Deviden 

  2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Beberapa faktor yang mempengaruhi Harga atau Return 

Saham secara garis besar, yaitu faktor teknikal  dan faktor 

fundamental.  

a. Faktor teknikal diperoleh di luar perusahaan seperti ekonomi, 

politik dan finansial, inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, 

tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar minyak di 

pasar internasional, dan indeks harga saham regional, keadaan 

pasar, kekuatan pasar, volume dan frekuensi transaksi. 

b. Faktor fundamental diperoleh dari intern perusahaan meliputi 

deviden dan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, 

karakteristik keuangan, pro 

c. spek perusahaan dan risiko, ukuran perusahaan, kinerja 

keuangan, reputasi manajemen, struktur permodalan, dan 

struktur perusahaan. prospek pemasaran, perkembangan 

teknologi, dan kebijakan fiskal.  

 

2.1.2 Kinerja Keuangan 

 2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

Menurut Munawir (2010 : 30), kinerja keuangan perusahaan 

ialah satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan 

perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio 

keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat 

memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan  untuk dapat 



melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Pengertian kinerja keuangan menurut Tampubolon (2005 : 

20), ialah pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai 

akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen karena 

menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari 

kegiatan perusahaan. Kinerja keuangan yaitu alat untuk mengukur 

prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. 

Penilaian kinerja perusahaan harus diketahui output maupun 

inputnya. Output ialah hasil dari suatu kinerja karyawan atau 

perusahaan, sedangkan input ialah keterampilan atau alat yang 

digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. 

 

2.1.2.2 Jenis-jenis Kinerja Keuangan 

Menurut Hanafi dan Halim (2016), mengatakan bahwa 

ukuran-ukuran kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok dasar, yaitu : 

1. Rasio likuiditas 

Mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 

dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang 

lancarnya (kewajiban perusahaan). Rasio lancar mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio yang rendah 

menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio yang 

tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan 

mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas 

perusahaan. Aktiva lancar secara umum menghasilkan return yang 

lebih rendah dibandingkan dengan aktiva tetap. Rasio likuiditas 



yang umum dipergunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu 

perusahaan antara lain: 

a. Current Ratio 

Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan 

hutang lancar. Current Ratio memberikan informasi tentang 

kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. 

Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, 

persediaan, dan aktiva lainnya. Sedangkan hutang lancar 

meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang 

gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar 

(Sutrisno, 2001:247). Rumus current ratio adalah: 

 Current Ratio =
Aktiva Lancar 

Hutang Lancar
X 100%  

Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan 

hutang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 

1:1 atau 100% berarti aktiva lancar dapat menutupi semua 

hutang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di 

atas 1 atau diatas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di 

atas jumlah hutang lancar (Harahap, 2002:301) 

 

b. Quick Ratio 

 Quick ratio disebut juga acid test ratio, merupakan 

perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi 

persediaan, dengan jumlah hutang lancar. Persediaan tidak 

dimasukkan dalam perhitungan quick ratio karena 

persediaan merupakan komponen aktiva lancar yang paling 

kecil tingkat likuiditasnya. Quick ratio memfokuskan 

komponen-komponen aktiva lancar yang lebih likuid yaitu: 

kas, surat-surat berharga, dan piutang dihubungkan dengan 



hutang lancar atau hutang jangka pendek (Martono, 

2003:56). Jadi rumusnya: 

   Quick Ratio =
Aktiva Lancar−Persediaan 

Hutang Lancar
  

Jika terjadi perbedaan yang sangat besar antara quick 

ratio dengan current ratio, dimana current ratio meningkat 

sedangkan quick ratio menurun, berarti terjadi investasi yang 

besar pada persediaan. 

 Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar 

yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Semakin 

besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 

100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100% 

tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat (Harahap, 

2002:302). 

 

c. Cash Ratio 

 Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva 

lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang 

lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang 

disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening 

Koran. Sedangkan harta setara kas (near cash) adalah harta 

lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan 

kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Negara 

yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rumus 

untuk menghitung cash ratio adalah: 

 Cash Ratio =
Kas + Setara Kas

Hutang Lancar
 X 100% 

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas + setara kas 

dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar 

rasionya semakin baik. Sama seperti Quick Ratio, tidak 

harus mencapai 100% (Harahap, 2002:302). 



 

2. Rasio Solvabilitas 

Mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka panjang. Perusahaan yang tidak solvabel ialah perusahaan 

yang total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. 

Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dengan 

memfokuskan pada sisi kanan neraca. Menurut Kasmir (2015), 

rasio ini digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan untuk jaminan utang. Rasio solvabilitas yang umum 

dipergunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas suatu 

perusahaan antara lain: 

a. Total Debt to Total Assets Ratio 

Rasio yang biasa disebut dengan rasio hutang (debt 

ratio) ini mengukur prosentase besarnya dana yang berasal 

dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah semua hutang 

yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek 

maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai 

debt ratio yang rendah sebab tingkat keamanan dananya 

menjadi semakin baik (Sutrisno, 2001:249). Untuk 

mengukur besarnya rasio hutang ini digunakan rumus: 

Debt Ratio =
Total Hutang 

Total Aktiva
X100%  

Rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat 

ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya semakin aman 

(solvable). Porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil 

(Harahap, 2002:304). 

b. Debt to Equity Ratio 

Rasio hutang dengan modal sendiri (debt to equity 

ratio) adalah imbangan antara hutang yang dimiliki 



perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini 

berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan 

hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya, besarnya hutang 

tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak 

terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini semakin baik. 

Maksudnya, semakin kecil porsi hutang terhadap modal, 

semakin aman. Rumusnya: 

Debt to Equity Ratio =
Total Utang 

Modal Sendiri
  

 

3. Rasio pasar 

Digunakan untuk mengukur harga pasar relatif terhadap 

nilai buku dan harga saham terhadap pendapatan yang bertujuan 

untuk memberikan ukuran kemampuan manajemen mencitakan 

nilai pasar usahanya atas biaya investasi lebih banyak berdasarkan 

pada sudut pandang investor, meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio ini. Menurut Kasmir (2015), 

Earning Per Share (EPS) digunakan untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 

Rasio ini juga merupakan presentase laba terhadap jumlah saham. 

Earning Per Share yang tinggi menandakan bahwa perusahaan 

tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik 

kepada pemegang saham. Rasio pasar yang umum dipergunakan 

untuk mengukur tingkat pasar suatu perusahaan antara lain: 

a. Rasio Pendapatan Per Lembar Saham (Earning Per 

Share) 

Earning Per Share (EPS) biasanya menjadi 

perhatian pemegang saham pada umumnya atau calon 

pemegang saham dan manajmen. EPS menunjukan jumlah 

uang yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham. 



Semakin besar nilai EPS semakin besar keuntungan yang 

diterima pemegang saham. 

Seorang investor membeli dan mempertahankan 

saham suatu perusahaan dengan harapan akan memperoleh 

dividen atau capital gain. Laba biasanya menjadi dasar 

penentuan pembayaran dividen dan kenaikan harga saham 

di masa mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham 

biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan 

perusahaan. Rumus yang digunakan adalah: 

  Earning Per Share =
Laba Tahun Berjalan 

Jumlah Saham Yang Beredar
  

b. Rasio Harga Laba (Price Earning Ratio) 

Price Earning Ratio (PER) menunjukan berapa 

banyak investor bersedia membayar untuk tiap rupiah dari 

laba yang dilaporkan. Oleh para investor rasio ini 

digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang. 

Kesedian para investor untuk menerima kenaikan PER 

sangat bergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan 

dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi, biasanya 

memiliki PER yang tinggi. Sebaliknya perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki PER 

yang rendah. Rumus yang digunakan adalah : 

  Price Earning Ratio =
Market Price Per Share 

Earning Per Share
  

c. Rasio Pasar Per Buku (Price To Book Value Ratio) 

Rasio ini menunjukan berapa besar nilai perusahaan 

dari apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pemilik 

perusahaan, semakin tinggi rasio ini, semakin besar 



tambahan kekayaan (wealth) yang dinikmati oleh pemilik 

perusahaan (Husnan, 2006:76). 

Jika harga pasar berada di bawah nilai bukunya, 

investor memandang bahwa perusahaan tidak cukup 

potensial. Bila seorang investor pesimis atas prospek suatu 

saham, maka banyak saham dijual pada harga di bawah nilai 

bukunya. Sebaliknya jika investor optimis maka saham dijual 

dengan harga di atas nilai bukunya. Rumus yang digunakan 

adalah : 

 Price To Book Value Ratio =
Harga Pasar Saham 

Book Value Per Share
  

d. Rasio Pendapatan Dividen (Dividend Yield Ratio) 

Dividen yield merupakan sebagian dari total return 

yang akan diperoleh investor. Biasanya perusahaan yang 

mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan 

mempunyai dividend yield yang rendah, karena dividen 

sebagian besar akan diinvestasikan kembali. Kemudian 

karena perusahaan dengan prospek yang tinggi akan 

mempunyai harga pasar saham yang tinggi, yang berarti 

pembaginya tinggi, maka dividend yield untuk perusahaan 

semacam ini akan cenderung lebih rendah. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung dividen yield ratio adalah : 

 Dividend Yield Ratio =
Dividen Per Share 

Market Share
  

e. Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Rasio ini melihat bagian pendapatan yang 

dibayarkan sebagai dividen kepada investor sedangkan 

bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan 

kembali ke perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai rasio 



pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya perusahaan 

yang tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai 

rasio yang tinggi. Pembayaran dividen juga merupakan 

kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar rasio ini 

maka semakin lambat atau kecil pertumbuhan pendapatan 

perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

dividend payout ratio adalah : 

 Dividend Payout Ratio =
Total Dividen 

Laba Bersih
 X 100% 

f. Book Value Per Share 

Rasio untuk menilai murah tidaknya sebuah saham 

dengan saham lainnya. Dapat diperoleh dengan cara 

membandingkan laba bersih dengan jumlah saham 

(Jogiyanto, 2003: 82). Untuk menghitung Book Value Per 

Share menggunakan rumus : 

  Book Value Per Share =
Total Modal 

Jumlah Saham Beredar
  

 

g. Dividend  Per Share  

Dividend per share 

adalah  pembagian laba perusahaan kepada pemegang 

saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang 

dimiliki. Pengertian lainnya, dividend per share adalah 

dividen untuk pemegang saham yang dihitung dari jumlah 

saham yang dipegangnya saat pembagian tersebut. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa dividend per share adalah hak para 

pemegang saham atas saham yang dimilikinya dalam suatu 

perusahaan. Pembagian dividend per share atau disebut 

juga dividend per saham akan mengurangi laba ditahan 



dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi 

keuntungan kepada para pemegang saham memang adalah 

tujuan utama suatu bisnis. 

Cara menghitung dividend per share dapat 

dilakukan dengan menggunakan sebuah rumus yang sudah 

ditetapkan. Adapun rumus dividend per share adalah : 

  Dividen Per Share =
Jumlah Dividen Yang Dibayarkan 

Jumlah Lembar Saham
  

4. Rasio profitabilitas 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal 

saham yang tertentu. Semakin besar rasio ini akan semakin baik 

karena rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari 

volume penjualan suatu perusahaan. Return On Total Asset (ROA)  

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Rasio yang tinggi 

menunjukkan efisiensi manajemen aset yang berarti efisiensi 

manajemen. Rasio profitabilitas yang umum dipergunakan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan antara lain: 

a. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin merupakan perbandingan antara 

laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat 

penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio ini 

mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat 

dicapai setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasionya 

berarti semakin baik kondisi keuangan perusahaan 

(Munawir, 2001:89). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

  Gross Profit Margin =
Laba Kotor 

Penjualan Bersih
 X 100 



Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang akan menutupi biaya-biaya tetap 

atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio 

ini dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau 

biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. 

Semakin besar rasionya semakin baik (Harahap, 2002:306). 

 

b. Net Profit Margin 

 Net Profit Margin atau Margin Laba Bersih 

digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang 

dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan dan mengukur 

seluruh efisien, baik produksi, administrasi, pemasaran, 

pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak. 

Semakin tinggi rasionya menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat 

penjualan tertentu. 

Tetapi jika rasionya rendah menunjukkan penjualan 

yang terlalu rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya 

yang terlalu tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, atau 

kombinasi dari kedua hal tersebut (Prastowo dan Juliaty, 

2003:91). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:  

  Net Profit Margin =
Laba Bersih Setelah Pajak 

Penjualan Bersih
X 100%  

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih yang 

dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Semakin tinggi 

rasionya semakin baik, karena menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat 

penjualan tertentu. 

 

c. Return On Investment (ROI)  



Return On Investment merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan 

digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba 

yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih 

setelah pajak atau EAT (Sutrisno, 2001:255). Rasio ini 

dihitung dengan rumus:  

  Return on Investment =
EAT 

Investasi
  X 100% 

Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih 

(setelah pajak) yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah 

investasi yang dikeluarkan. Semakin besar rasionya semakin 

baik (Sutrisno, 2001:255). 

 

d. Return On Assets (ROA) 

Rasio ini disebut juga rentabilitas ekonomis, 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum 

bunga dan pajak atau EBIT (Sutrisno, 2001:254). Rasio ini 

dihitung dengan rumus: 

 Return on  Assets =
Laba Bersih Setelah Pajak 

Total Aktiva
 X 100% 

Rasio ini mengukur tingkat keuntungan (EBIT) dari 

aktiva yang digunakan. Semakin besar rasionya semakin 

baik (Sutrisno, 2001:254). 

 

e. Rasio Pengembalian Ekuitas (Return On Equity Ratio) 

Rasio Pengembalian Ekuitas juga menjadi salah satu 

jenis rasio profitabilitas yang juga disebut sebagai Return of 

Equity Ratio atau (ROE). Jenis rasio yang satu ini 

merupakan instrumen penghitung kemampuan perusahaan 



untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang 

diberikan oleh para pemodal (pemegang saham). Rasio ini 

dihitung dengan rumus: 

 𝐑𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧 𝐨𝐧  𝐄𝐪𝐮𝐢𝐭𝐲 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 =
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤 

𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

Return On Equity Ratio merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk 

mengolah dana yang diberikan para investor. Semakin tinggi 

laba yang dihasilkan, nantinya skor ROE akan semakin 

tinggi. Begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi skor ROE-

nya nanti perusahaan tersebut akan semakin dipercaya oleh 

para pemegang saham (memiliki rentabilitas usaha / modal 

yang bagus). 

2.1.2.3 Keunggulan dan Keterbatasan Rasio Keuangan 

Menurut Harahap (2009 : 298), analisis rasio mempunyai 

keunggulan dibandingkan teknik analisa lainnya, yaitu : 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang 

lebih mudah  dibaca dan ditafsirkan. 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari 

informasi yang    disajikan laporan keuangan yang 

sangat rinci dan rumit. 

3. Mengetahui posisi perubahan ditengah industri lain. 

4. Mengetahui dalam mengisi model-model pengambilan 

keputusan dan model prediksi. 

5. Menstandarisir ukuran perusahaan. 

6. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan 

perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan 

secara periodik atau time series. 



7. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan 

prediksi dimasa yang akan datang. 

Menurut Harahap (2009:298), keterbatasan analisis rasio ialah : 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat 

digunakan untuk kepentingan pemakai. 

2. Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan 

keuangan juga  menjadi keterbatasan teknik seperti 

ini. 

3. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia, akan 

menimbulkan  kesulitan menghitung rasio. 

4. Sulit jika data yang tersedia tidak singkron. 

2.1.3 Risiko Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Risiko 

Menurut Fahmi (2015), risiko (risk) dapat diartikan sebagai 

bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di 

masa mendatang akibat keputusan yang diambil berdasarkan 

pertimbangan pada saat ini. Menurut Widoatmodjo (2009 : 142), 

risiko investasi dipasar modal dinyatakan sebagai penyimpangan 

dari penghasilan yang diharapkan. Penyimpangan itu akan diukur 

dengan standar deviasi dan penghasilan yang diharapkan diukur dari 

mean (penghasilan rata-rata), penyimpangan yang lain diukur 

dengan indeks beta. Kalau standar deviasi digunakan untuk 

mengukur penyimpangan dari penghasilan rata-rata, maka beta 

digunakan untuk mengukur penyimpangan penghasilan suatu saham 

terhadap pasar. Pasar yang dimaksud adalah kesuluruhan saham 

yang diukur dengan indeks pasar (misalnya, IHSG). Fahmi (2013: 

205) mengemukakan risiko ialah sebagai bentuk keadaan 

ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya 



dengan keputusan yang diambil berdasarkan suatu kepentingan. 

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual 

yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar 

kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar pula risiko 

investasi tersebut. Risiko ialah peluang akan terjadinya sesuatu yang 

tidak diinginkan (Brigham dan Joel, 2009 : 216).  

Menurut Samsul (2006), risiko dikelompokkan dalam dua 

kelompok besar, yaitu: 

1. Risiko Sistematis (Systematic Risk), apabila risiko 

sistematis muncul dan terjadi maka semua jenis saham akan 

terkena dampaknya sehingga investasi dalam satu jenis 

saham atau lebih tidak dapat mengurangi kerugian. Contoh 

risiko sistematis adalah kenaikan inflasi yang tajam, 

kenaikan tingkat suku bunga, dan siklus ekonomi. Risiko 

sistematis kadang disebut juga risiko pasar atau risiko tidak 

dapat dibagi. Risiko sistematis ini berasal dari kondisi 

ekonomi dan kondisi pasar secara umum yang tidak dapat 

didiversifikasikan yang dinyatakan dalam beta (β). 

2. Risiko tidak Sistematis (Unsystematic Risk), risiko tidak 

sistematis atau risiko spesifik ialah risiko yang hanya 

berdampak terhadap suatu saham atau sektor tertentu. 

Contoh risiko spesifik ini ialah peraturan pemerintah 

mengenai larangan ekspor impor yang akan mempengaruhi 

harga saham emiten yang menghasilkan produk lainnya. 

Risiko sistematis (Systematic Risk) atau risiko pasar tidak dapat 

didiversifikasi dalam portofolio. Risiko ini berasal dari kejadian-

kejadian di luar perusahaan yang termasuk keadaan ekonomi 

(inflasi, perubahan kurs, dan tingkat suku bunga) maupun non 

ekonomi (politik, gangguan keamanan). Sebaliknya, risiko tidak 



sistematis (Unsytematic Risk) atau risiko spesifik merupakan risiko 

unik suatu perusahaan. Risiko pada perusahaan tersebut dapat 

diimbangi dengan keadaan baik di perusahaan lain yang 

didiversifikasi dalam portofolio. 

Menurut Halim (2015), ada beberapa jenis risiko investasi 

yang mungkin timbul dan perlu dipertimbangkan dalam membuat 

keputusan investasi adalah: 

1. Risiko binis (business risk), merupakan risiko yang 

timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. 

2. Risiko likuiditas (liquidity risk), risiko ini berkaitan 

dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat 

segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang 

berarti. 

3. Risiko tingkat bunga (interest rate risk), merupakan risiko 

yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di 

pasar. Biasanya risiko ini berjalan berlawanan dengan 

harga-harga intrumen pasar modal. 

4. Risiko pasar (market risk), merupakan risiko yang timbul 

akbat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah 

dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. 

5. Risiko daya beli (purchasing power risk), merupakan 

risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat 

inflasi, dimana perubahan ini akan menyebabkan 

berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun 

bunga yang diperoleh dari investasi. 

6. Risiko mata uang (currency risk), merupakan risiko yang 

timbul akibat pengaruh perubahan nilai tukar mata uang 

domestik dengan mata uang negara lain. 



Risiko-risiko yang sudah dijelaskan tersebut satu sama lain 

tidak saling berhubungan, tetapi dapat terjadi secara bersamaan. 

Risiko nomor 1 sampai 3 termasuk risiko yang dapat dihindari 

(unsystematic risk), sedangkan risiko nomor 4 sampai 6 termasuk 

risiko utama yang tidak dapat dihindari (systematic risk). 

Apabila dikaitkan dengan preferensi investor terhadap 

risiko, maka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Investor yang suka risiko (risk seeker) ialah investor yang 

apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang 

memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko 

yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi 

dengan risiko yang lebih besar. Biasanya investor ini akan 

bersikap agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan 

investasi. 

2. Investor yang netral terhadap risiko (risk netrality) ialah 

investor yang akan meminta kenaikan tingkat pengembalian 

yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor jenis ini 

umumnya lebih fleksibel dan berhati-hati dalam mengambil 

keputusan investasi. 

Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter) ialah 

investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang 

memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang 

berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risiko 

yang lebih kecil. Biasanya investor jenis ini cendrung selalu 

mempertimbangkan secara matang terencana atas keputusan 

investasinya. 

 

2.1.3.2 Beta (β) Sebagai Alat Ukur Risiko Sistematis 



Dalam investasi, ada sebagian risiko yang bisa dihilangkan 

dengan diversifikasi (risiko tidak sistematis), oleh karena itu hanya 

risiko yang tidak bisa hilang karena diversifikasilah yang menjadi 

relevan dalam perhitungan risiko, yaitu dapat dihitung dengan beta 

(risiko sistematis). Pengertian beta menuru Horne and Machowicz 

(2005) bahwa beta mengukur sensitivitas pengembalian saham 

terhadap perubahan dalam pengembalian portofolio pasar. 

Sedangkan menurut Jogianto (2008) beta merupakan pengukur 

risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap 

risiko pasar beta. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa beta merupakan ukuran risiko yang berasal dari hubungan 

antara tingkat keuntungan suatu saham dengan pasar. Risiko ini 

berasal dari beberapa faktor fundamental perusahaan dan faktor 

karakteristik pasar tentang saham perusahaan tersebut.  

Adapun faktor-faktor yang diidentifikasikan yang 

mempengaruhi nilai beta menurut Husnan (2005) adalah :  

1. Cyclicality 

Faktor ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan 

dipengaruhi oleh konjungtur perekonomian. Kita tahu bahwa 

pada saat kondisi perekonomian membaik, semua 

perusahaan akan merasakan dampak positifnya. Demikian 

pula pada saat resesi semua perusahaan akan terkena dampak 

negatifnya, yang membedakan adalah intensitasnya. Ada 

perusahaan yang segera membaik (memburuk) pada saat 

kondisi perekonomian membaik (memburuk), tetapi ada 

pula yang hanya sedikit terpengaruh. Perusahaan yang 

sangat peka terhadap perubahan kondisi perekonomian 

merupakan perusahaan yang mempunyai beta yang tinggi 

dan sebaliknya.  



2. Operating leverage  

Operating leverage menunjukkan proporsi biaya perusahaan 

yang merupakan biaya tetap. Semakin besar proporsi ini 

semakin besar operating leverage-nya. Perusahaan yang 

mempunyai operating leverage yang tinggi akan cenderung 

mempunyai beta yang tinggi dan sebaliknya.  

3. Financial leverage  

Perusahaan yang menggunakan hutang adalah perusahaan 

yang mempunyai finacial leverage. Semakin besar proporsi 

hutang yang dipergunakan, semakin besar financial 

leverage-nya. Kalau kita menaksir beta saham, maka kita 

menaksir beta equity. Semakin besar proporsi hutang yang 

dipergunakan oleh perusahaan, pemilik modal sendiri akan 

menanggung risiko yang makin besar. Karena itu semakin 

tinggi financial leverage, semakin tinggi beta equity.  

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kondisi keuangan 

perusahaan dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya nilai 

beta. 

2.1.3.3 Keuntungan dan Kelemahan Beta (β) 

Bagi pengikut Capital Assets Pricing Model (CAPM), beta 

adalah pengukur yang berguna dan variabilitas harga saham sangat 

penting dalam mempertimbangkan penaksiran risiko. Jika ada yang 

menganggap bahwa risiko sebagai kemungkinan suatu saham 

kehilangan nilainya, beta telah dianggap suatu metode penilaian 

risiko. Beta menawarkan suatu pengukuran yang jelas dan bisa 

dihitung sehingga mudah untuk dimengerti. Perhitungan beta 

didasarkan pada data historis sehingga informasi yang dihasilkan 

bersifat kurang relevan, dalam menyediakan informasi bagi 

pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Beta kurang bisa 



memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi dalam 

investasi jangka panjang. Sebab dalam jangka waktu yang cukup 

panjang pergerakan harga saham selalu mengalami perubahan harga 

saham yang biasanya cukup besar. Traders yang hanya bermaksud 

melakukan aksi jual beli dalam jangka waktu yang singkat, beta 

merupakan pengukuran risiko yang baik. 

2.1.3.4 Perhitungan Beta (β)  

Rumus yang digunakan untuk mencari beta (β)  adalah sebagai 

berikut : 

β𝑖 =  
σim

σ2𝑚
 

Keterangan : 

β𝑖  : Koefisien untuk sekuritas 

σim : Kovarian dari return 

σ2𝑚 : Varian dari return indeks saham. 

Atau dapat diuraikan sebagai berikut : 

β𝑖  = 
∑ (𝑅𝑖𝑡−𝑅𝑖𝑡̅̅̅̅̅𝑛

𝑡=1 )(𝑅𝑀𝑡−𝑅𝑀𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ )

∑ (𝑅𝑀𝑡−𝑅𝑀𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑛
𝑡=1

 

  Keterangan : 

  Rit : Return Realisasi 

  𝑅𝑖𝑡̅̅ ̅̅  : Rata-rata Return Realisasi 

  RMt : Return Market 

  𝑅𝑀𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅  : Rata-rata Return Market 

Beta sebagai alat ukur risiko sistematis berpengaruh 

terhadap tingkat pengembalian portofolio karena yang diharapkan 



atas setiap investasi tergantung atas besarnya beta yang mengukur 

varians return dalam hubungan dengan return pasar. 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu  

NO Nama, Tahun, 

Judul 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Subalno (2010) 

Analisis Pengaruh 

Faktor Fundamental 

dan Kondisi 

Ekonomi terhadap 

Return Saham pada 

perusahaan 

otomotif di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2003- 2007. 

Variabel 

Independen : 

 Faktor 

Fundamental 

 Kondisi 

Ekonomi 

 

Variabel Dependen : 

 Return Saham 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketiga 

rasio (CR, DER, TATO) 

tidak berpengaruh pada 

return saham, sedangkan 

nilai tukar dan ROA 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap return 

saham, dan suku bunga 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return 

saham.  

2. Susilowati dan 

Turyanto (2011) 

Reaksi Signal Rasio 

Profitabilitas dan 

Rasio Solvabilitas 

terhadap Return 

Saham pada 

perusahaan 

manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia  

Variabel 

Independen : 

 Rasio 

Profitabilitas 

 Rasio 

Solvabilitas 

 

Variabel Dependen : 

 Return Saham 

Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa 

keempat rasio profitabilitas 

yang diteliti, meliputi 

ROA, ROE, EPS, dan Net 

Profit Margin (NPM) tidak 

berpengaruh terhadap 

return saham sedangkan 

rasio solvabilitas yang 

diwakili DER berpengaruh 



periode 2006-2008. positif signifikan terhadap 

return saham 

3. Yusi (2011) Faktor 

Fundamental dan 

Risiko Sistematik 

Implikasinya 

terhadap Harga 

Saham. 

Variabel 

Independen : 

 Faktor 

Fundamental 

 Risiko 

Sistematik 

Implikasi 

  

Variabel Dependen : 

 Harga Saham 

Penelitian menunjukkan 

bahwa DER, ROA, ROE, 

BVPS, dan Beta 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap return 

saham sedangkan Dividend 

Payout Ratio (DPR) tidak 

berpengaruh terhadap 

return saham. 

4. Budialim (2013) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan dan 

Risiko Terhadap 

Return Saham 

Perusahaan Sektor 

Consumer Goods di 

Bursa Efek 

Indonesia periode 

2007-2011 

Variabel 

Independen : 

 Kinerja 

Keuangan 

 Risiko 

 

Variabel Dependen : 

 Return Saham 

Hasilnya menunjukkan 

bahwa berdasarkan uji F 

variabel CR, DER, ROA, 

ROE, EPS, BVPS dan Beta 

secara bersama - sama 

mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan 

terhadap return saham. 

Sedangkan jika 

berdasarkan uji T variabel 

CR, DER, ROA, ROE, 

EPS, BVPS dan Beta 

secara bersama mempunyai 

pengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap 

return saham dan ROE 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 



5. Nurfinda dan 

Venusita (2013) 

Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap 

Return Saham 

Perusahaan 

Property dan Real 

Estate. 

Variabel 

Independen : 

 Kinerja 

Keuangan 

 

Variabel Dependen : 

 Return Saham 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

berdasarkan uji F variabel 

EVA, EPS, ROE dan NPM 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap return 

saham. Sedangkan jika 

berdasarkan uji T variabel 

EVA, EPS, NPM tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham dan 

ROE berpengaruh 

signifikan terhadap return 

saham. 

6. Astohar (2010) 

Pengaruh ROA, 

DER, PBV dan EPS 

terhadap Return 

Saham Perusahaan 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia.  

Variabel 

Independen : 

 ROA 

 DER 

 PBV 

 EPS 

 

Variabel Dependen : 

 Return Saham 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ROA 

dan PBV tidak memiliki 

pengaruh terhadap return 

saham. Earnings Per Share 

(EPS) mempunyai 

pengaruh yang positif 

signifikan terhadap return 

saham sedangkan DER 

mempunyai pengaruh 

negatif signifikan terhadap 

return saham. 

 

 

 

 



2.3 Model Konseptual Penelitian 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana perumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2014:64). Teori lain menyatakan hipotesis sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang 

diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji (Sekaran (2005) dalam 

Noor, 2016:79).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari 

rumusan masalah terkait dengan hubungan antar variabel dalam bentuk pertanyaan 

yang dapat diuji. 

 

 

2.4.1 Pengaruh Current Ratio Terhadap Return Saham 



Current Ratio (CR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 

2016:134). Semakin besar CR maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam mendayagunakan aktiva lancar. Likuiditas sektor 

manufaktur yang menurun menunjukkan bahwa kemampuan aktiva lancar 

perusahaan dalam menjamin hutang jangka pendeknya mengalami 

penurunan. CR yang rendah menunjukkan likuiditas perusahaan tersebut 

rendah, sehingga dapat mengurangi minat masyarakat untuk menanamkan 

investasi pada perusahaan tersebut sehingga akan berdampak negatif 

terhadap harga saham. Untuk itu dalam penelitian ini CR dianggap 

berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Widiyanti dan Dianita (2012) dan Budialim 

(2013) yang menyatakan bahwa CR berpengaruh positif terhadap return 

saham. Maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Current Ratio berpengaruh positif terhadap return saham 

 

2.4.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham  

Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa 

bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar kewajiban atau 

hutang perusahaan. DER menunjukkan besarnya imbangan antara beban 

hutang dibandingkan modal sendiri. DER juga memberikan jaminan tentang 

seberapa besar hutang-hutang perusahaan dijamin oleh modal sendiri. 

Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang semakin besar 

dibandingkan dengan total ekuitasnya, sehingga akan berdampak terhadap 

berkurangnya laba bersih yang dinikmati oleh para pemegang saham, 

karena sebagian laba yang diperoleh dugunakan untuk membayar beban 

atau biaya bunga. Menurunnya laba yang diperoleh oleh pemegang saham 

akan berdampak pada menurunnya harga saham, karena harga saham 

perusahaan menjadi kurang menarik sehingga Return saham juga akan 



menurun. Untuk itu DER secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

Return saham. Artinya jika rasio hutang perusahaan meningkat, maka akan 

terjadi penurunan terhadap Return saham. Begitu pula sebaliknya apabila 

rasio hutang perusahaan menurun, maka return saham akan meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nariati (2018) mempunyai hasil yang sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy dan Astohar (2012) yang 

menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham. Maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap return saham 

 

2.4.3 Pengaruh Earning Per Share Terhadap Return Saham  

Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang 

diterbitkan. Semakin tinggi EPS akibatnya semakin tinggi permintaan akan 

saham perusahaan dan menyebabkan harga saham akan naik, begitu juga 

sebaliknya. Jadi EPS meningkat maka harga saham akan naik begitu juga 

return saham. Kenaikan EPS berarti perusahaan sedang dalam tahap 

pertumbuhan atau kondisi keuangannya sedang mengalami peningkatan 

dalam penjualan dan laba, atau dengan kata lain semakin besar EPS 

menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bersih setiap lembar saham. Ini menandakan bahwa EPS berpengaruh 

positif terhadap return saham. Hal ini juga didukung oleh penelitian Savitri 

(2012) yang menyatakan bahwa EPS berpengaruh positif terhadap return 

saham, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti dan Dianita 

(2012) yang menyatakan hal yang sama. Maka hipotesis ketiga yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H3 : Earning Per Share berpengaruh positif terhadap return saham 

 

 

 

2.4.4 Pengaruh Return On Asset Terhadap Return Saham  



Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 

2016:202). ROA mampu memprediksi kemampuan perusahaan dalam 

jangka panjang dengan mempertimbangkan keuntungan periode 

sebelumnya (Widhiastuti dkk., 2017). Semakin besar ROA menunjukkan 

kinerja yang semakin baik karena tingkat pengembalian yang semakin 

besar. Rasio ini mengukur seberapa banyak laba bersih yang bisa diperolah 

dari seluruh asset yang dimiliki dan ditanamkan ke dalam sebuah 

perusahaan (efisiensi aktiva). Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan 

laba bersih setelah pajak. Peningkatan ROA akan menambah daya tarik 

investor untuk menanamkan dananya dalam perusahaan. Sehingga harga 

saham perusahaan akan meningkat, dengan kata lain ROA akan berdampak 

positif terhadap return saham. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Budialim (2013). Maka hipotesis keempat yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

H4 : Return On Asset berpengaruh positif terhadap return saham 

  

 2.4.5 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return saham 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel ROE 

mempunyai pengaruh yang signfikan terhadap return saham. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa dengan semakin efektifnya perusahaan dalam 

mengelola modal sendiri yang dimiliki maka dengan sendirinya upaya 

peningkatan Return dapat terwujud. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

dengan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan atas 

modal sendiri yang dimiliki maka perusahaan dapat secara maksimal 

memberikan jaminan atas investasi yang telah dilakukan. 

 H5 : Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap return saham 

 

  

 



2.4.6 Pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Rasio tersebut 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penjualan 

yang dihasilkan mampu memberikan dukungan untuk menghasilkan 

keuntungan secara maksimal. Dengan meningkatkan penjualan maka 

keuntungan yang akan diperoleh juga akan mengalami peningkatan 

sehingga return yang ditawarkan kepada investor juga meningkat. 

 H6 : Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif terhadap return saham 

  

2.4.7 Pengaruh Beta (β) Terhadap Return Saham  

Berdasarkan teori CAPM, koefisien beta saham merupakan 

indikator yang memengaruhi return saham dan memiliki hubungan yang 

positif dengan return saham (Supadi dan Amin, 2012). Hal ini sesuai dengan 

konsep high risk high return, yaitu apabila investor bersedia menanggung 

risiko yang tinggi, maka imbal hasil yang diperolehnya juga tinggi. Risiko 

sistematis yang tinggi memotivasi manajemen perusahaan untuk mengelola 

perusahaan sebaik-baiknya (Solechan, 2010). Hal ini mendorong 

perusahaan untuk berkinerja semakin baik sehingga meningkatkan 

kepercayaan investor dan permintaan akan saham terkait yang berujung 

pada meningkatnya return saham. Beberapa bukti empiris tentang pengaruh 

beta (β) terhadap return saham pun menunjukkan hasil yang berbeda, seperti 

yang telah dilakukan oleh Nasaer (2007) menghasilkan bahwa beta (β) 

berpengaruh signifikan terhadap return saham sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Solechan (2008) menghasilkan bahwa beta (β) tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Maka hipotesis kelima yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

H7  : Beta (β)  berpengaruh negatif terhadap return saham 

 

2.4.8 Pengaruh kinerja keuangan (Current Ratio, Debt to Equity Ratio,  

Earning Per Share, Return on Asset, Return on Equity, dan Net Profit 



Margin) dan risiko keuangan (Beta) secara bersama-sama terhadap return 

saham 

  Penelitian tentang kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap return yang akan diperoleh investor/ pemegang saham 

telah banyak dilakukan. Suharli (2005) melakukan penelitian mengenai 

“Studi Empiris terhadap Dua Faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

pada Industri Food & Beverages di Bursa Efek Jakarta”. Dua faktor yang 

diteliti meliputi Debt to Equity Ratio (DER) dan Beta (β). Suharli 

menemukan bahwa kedua faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Ulupui (2008) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh 

Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas terhadap Return 

Saham”. Masing-masing rasio diwakili dengan 1 variabel, likuiditas diwakili 

Current Ratio (CR), leverage diwakili DER, aktivitas diwakili Total Asset 

Turnover (TATO), profitabilitas diwakili Return On Asset (ROA). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ROA dan CR berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham sedangkan DER dan TATO tidak berpengaruh 

terhadap return saham. Penelitian Susilowati dan Turyanto (2011) mengenai 

“Reaksi Signal Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas terhadap Return 

Saham Perusahaan” dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

selama periode 2006-2008. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keempat 

rasio profitabilitas yang diteliti, meliputi ROA, ROE, EPS, dan Net Profit 

Margin (NPM) tidak berpengaruh terhadap return saham sedangkan rasio 

solvabilitas yang diwakili DER berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham. 

H8 : Pengaruh kinerja keuangan (Current Ratio, Debt to Equity Ratio,  

Earning Per Share, Return on Asset, Return on Equity, dan Net Profit 

Margin) dan risiko keuangan (Beta) secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap return saham. 
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