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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Saham 

2.1.1.1 Pengertian Saham 

Fahmi (2011:68) pengertian saham adalah  

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal pada suatu perusahaan 

2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan 

dan dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya 

3. Persediaan yang siap untuk dijual 

Hadi (2013 : 67) menyatakan bahwa saham adalah surat berharga yang 

dapat dijual atau dibeli oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat 

tersebut diperjualbelikan.  Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan 

modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan 

terbatas (Martalena dan Maya, 2011:12). 

2.1.1.2  Jenis-Jenis Saham 

Saham dikenal memiliki beraneka ragam jenis saham. Menurut Gumanti 

(2011:31) berikut disajikan uraian untuk masing-masing jenis saham: 
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1. Saham Biasa 

Saham biasa merupakan bukti penyertaan kepemilikan pada suatu 

perusahaan. Biasanya setiap lembar saham memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk memilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

Saham biasanya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis 

berdasarkan sifat atau keberadaannya. Jenis-jenis saham yang dimaksud antara 

lain: 

1) Saham tumbuh adalah saham suatu perusahaan yang biasanya atau 

berkecenderungan atau melekat pada perusahaan yang lebih kecil dalam 

ukuran aset yang memiliki pertumbuhan penjualan dan keuntungan di atas 

rata-rata industri 

2) Saham bernilai adalah saham umum yang cenderung lebih tua, dimiliki 

oleh perusahaan yang sudah mature yang membayar dividen cukup tinggi 

dan tidak tumbuh secara cepat 

3) Saham dengan daya tarik tinggi dan likuid (bluechip stocks) merupakan 

saham umum perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial 

mapan dengan sejarah pembayaran dividen yang bagus dan memiliki 

pertumbuhan keuntungan yang konsisten 

4) Saham spekulasi merupakan kebalikan dari bluechip stocks. Saham 

berjenis ini cenderung lebih beresiko dan memiliki tingkat volatilitas 

jangka pendek yang tinggi. Jika respon pasar berlebihan, harga saham bisa 

meningkat tajam. Sebaliknya, pasar akan dapat dengan mudah melepas 

kepemilikan dengan segera jika prospek perusahaan kurang meyakinkan. 
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5) Saham musiman merupakan saham-saham yang cenderung bergerak 

mengikuti siklus usaha. Bila perekonomian sedang baik, saham berjenis 

inipun akan baik, dan sebaliknya jika perekonomian mengalami resesi, 

jenis saham inipun akan terkena imbasnya 

6) Saham bertahan merupakan kebalikan dari saham musiman. Saham jenis 

ini biasanya dapat bertahan dengan baik pada saat perekonomian sedang 

resesi atau kondisi ekonomi secara umum kurang baik. 

2. Saham Preferen 

Saham preferen (preffered stocks) adalah jenis saham yang membayar 

kepada pemegangnya bentuk dividen yang besarnya sudah ditetapkan. Jadi saham 

preferen merupakan bentuk penggabungan dari saham biasa dan obligasi. 

Sehingga dikenal dengan hybrid security. 

Ada dua jenis saham preferen. Cummulative preferred stocks adalah jenis 

saham preferen yang memberikan peluang kepada pemegangnya untuk menerima 

dividen kumulatif, yaitu sebelum pemegang saham biasa menerima dividen 

pemegang saham preferen menerima semua dividen yang harus diterimanya. 

Participating preferred stocks adalah saham preferen yang dividennya dikaitkan 

dengan keberhasilan perusahaan dengan berdasarkan rumus atau perhitungan 

tertentu. 
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2.1.1.3 Jenis-Jenis Harga Saham 

Hin (2010 : 27) menjelaskan bahwa terdapat enam istilah mengenai harga 

saham, yaitu sebagai berikut: 

1. Open (pembukaan) 

Open adalah harga terjadi pada transaksi pertama suatu saham. 

2. Close (penutupan) 

Close adalah harga terjadi pada transaksi terakhir suatu saham. 

3. High (tertinggi) 

High adalah harga tertinggi transaksi yang tercapai pada suatu saham. 

4. Low (rendah) 

Low adalah harga terendah transaksi yang tercapai suatu saham. 

5. Bid (minat beli) 

Bid adalah harga jual yang diminati pembeli untuk melakukan 

transaksi. 

6. Ask (minat jual) 

Ask adalah harga yang diminati penjual untuk melakukan transaksi. 

2.1.1.4 Nilai Saham 

Aziz, Minarti, dan Nadir (2015 : 85) ada beberapa nilai yang berhubungan 

dengan harga saham, yaitu : 
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1. Nilai Buku  

Nilai buku adalah nilai saham menurut pembukaan perusahaan emiten. 

Nilai buku per lembar saham adalah aktiva bersih yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. 

2. Nilai Pasar 

Nilai pasar adalah harga pasar yang terjadi di pasar bursa pada saat 

yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran harga saham pelaku 

pasar. 

3. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu 

saham. Nilai intrinsik suatu aset adalah penjumlahan nilai sekarang 

dari cash flow yang dihasilkan oleh aset yang bersangkutan. 

2.1.2 Return Saham 

2.1.2.1 Pengertian Return Saham 

Return merupakan keuntungan berupa tingkat pengembalian atas suatu 

sekuritas yang dimiliki oleh investor. Besarnya return menjadi pertimbangan 

utama bagi investor dalam berinvestasi pada sekuritas suatu perusahaan. Return 

merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinteraksi dan juga 

merupakan imbalan atas keberanian investor dalam menanggung resiko atas 

investasi yang dilakukannya (Tandelilin , 2017 : 113). 

Return merupakan tingkat pengembalian merupakan selisih antara  jumlah 

yang diterima dan jumlah yang diinvestasikan, dibagi dengan jumlah yang 
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diinvestasikan (Brigham dan Houston, 2011 : 215). Return saham adalah tingkat 

pengembalian yang diperoleh atas waktu serta resiko terhadap investasi yang telah 

dilakukan (Tandelilin, 2010).  Ada dua bentuk return yang diterima oleh investor 

dari kegiatan saham, yaitu dividend dan capital gain (Simatupang, 2010 : 39). 

2.1.2.2  Jenis-jenis Return 

Hartono (2016 : 199) ada dua jenis return, yaitu : 

1. Return realisasi (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

Return ini dihitung dengan menggunakan data historis. Return realisasi 

penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

perusahaan.  Return realisasi juga berguna dalam penentuan return 

ekspektasi (expected return) dan risiko yang akan datang. 

2. Return ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan 

akan diperoleh investor di masa yang akan datang.  Berbeda dengan 

return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya 

belum terjadi. 

2.1.2.3 Komponen Pengembalian Return Saham 

Martalena dan Maya (2011:13) pada dasarnya ada dua keuntungan yang 

diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu: 
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1. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan 

setelah mendapat persetujuan dari keuntungan yang dihasilkan perusahan. Dividen 

diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham pada RUPS. Jika 

seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, pemodal tersebut harus memegang 

saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan 

saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham 

yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat 

berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen 

berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat 

pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan 

dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh seorang 

pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.  

 

2. Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital 

gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Menurut Zubir (2011:4), return saham terdiri dari capital gain dan dividend yield. 

Capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga beli saham per lembar 

dibagi dengan harga beli saham per lembar.  

Penelitian ini hanya memperhitungkan return saham yang berasal dari 

capital gain tanpa memperhitungkan adanya dividend yield. Karena pada dasarnya 
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dividen yang dibagikan nilainya kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh jika 

tidak ikut diperhitungkan. Selain itu tidak selamanya perusahaan membagikan 

dividen secara periodik kepada pemegang sahamnya.  

2.1.2.4 Perhitungan Return Saham 

Brigham and Houston (2013:388) menjelaskan perhitungan dari tingkat 

keuntungan yang dihasilkan oleh dividen dan tingkat keuntungan yang dihasilkan 

oleh capital gain sebagai berikut: 

1. Dividend Yield (Imbal Hasil Dividen) 

Dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham.    

  

  
 

D1 = Nilai Dividen 

P0 = Harga pembelian saham 

 

2. Capital Gain Yield (Timbal Hasil Keuntungan Modal) 

Keuntungan modal sepanjang satu tahun tertentu dibagi dengan harga awal 

       
    

 

Pt = Harga Penjualan Saham  

Pt-1 = Harga awal ketika pembelian saham 
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2.1.3 Laporan Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan mengenai informasi keuangan 

perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dalam PSAK N0. 1 Tahun 2015 

dijelaskan bahwa: 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang dapat menggambarkan posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dalam satu periode waktu tertentu. 

Bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat 

suatu keputusan ekonomi.  

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan  

PSAK No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 
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2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

dalam PSAK No. 1 Tahun 2015 terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode. 

Berisikan informasi tentang posisi keuangan, yaitu keadaan asset, 

liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas pada suatu tanggal tertentu.  

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 

Melaporkan kinerja atau hasil usaha suatu entitas selama suatu periode 

tertentu. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

Melaporkan perubahan ekuitas suatu entitas yang terjadi selama periode 

tertentu. 

4. Laporan Arus Kas selama periode. 

Informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna 

laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam 

menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk 

menggunakan arus kas tersebut 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atas rincian unsur-

unsur laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan 

arus kas, laporan perubahan ekuitas, atau penjelasan yang bersifat 

kualitatif. 
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6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. 

Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, 

atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangan. 

2.1.3.4 Pengguna Laporan Keuangan 

 PSAK No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat beberapa pengguna 

laporan keuangan dengan kebutuhan informasi yang berbeda yaitu: 

a. Investor 

Untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau 

menjual investasi tersebut. 

b. Karyawan 

Untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, 

imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja. 

c. Pemberi pinjaman 

Untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar 

pada saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada 

saat jatuh tempo. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam 

perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas. 
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f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan untuk mengatur 

aktivitas entitas menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk 

menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan 

informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir 

kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya. 

2.1.4 Analisis Rasio Keuangan 

Harahap (2013 : 290) analisis laporan keuangan diartikan sebagai berikut : 

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit-unit informasi yang 

lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau 

mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara dua 

kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui 

kondisi keuangan yang lebih dalam yang sangat pening dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat.” 

Lukman Syamsudin (2011 : 37) analisis laporan keuangan pada dasarnya 

merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan 

dimasa lalu, saat ini dan kemungkinan dimasa depan.  Dapat disimpulkan bahwa 

analisis laporan keuangan merupakan teknik dan alat analisis untuk menilai 

keadaan keuangan perusahaan yang akan digunakan sebagai sumber informasi 

dalam  pengambilan keputusan. 

 

  



23 
 

2.1.4.1 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

Penggunaan analisis rasio keuangan memiliki beberapa manfaat, Fahmi 

(2013:109) mengemukakan manfaat menggunakan analisis rasio keuangan adalah 

sebagai berikut : 

a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 

b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen 

sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 

c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. 

d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat 

digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi 

dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga 

dan pengembalian pokok pinjaman. 

e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholder organisasi. 

2.1.4.2 Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Kasmir (2015:106), bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang 

1) Rasio lancar (Current Ratio)  
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2) Jumlah kali perolehan bunga (Times Interest Earned)  

3) Lingkup Biaya Tetap (Fixed Vharge Coverage) 

4) Debt to Equity Ratio (DER) 

5) Lingkup Arus Kas (Cash Flow Coverage) 

2. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)  

Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu 

1) Margin laba penjualan (Profit Margin on Sale) 

2) Daya laba dasar (Basic Earning Power)  

3) Hasil pengembalian ekuitas (Return on Total Equity) 

4) Hasil pengembalian total aktiva (Return on Total Assets)  

5) Pengembalian Investasi (Return On Investment) 

3. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek 

1) Rasio lancar (Current Ratio) 

2) Rasio sangat lancar (Quick Ratio) 

4. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)  

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan 

sumber daya perusahaan (penjualan, persediaan, penagihan utang, dan 

lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari 

1) Perputaran persediaan (Inventory Turn Over) 
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2) Rata-rata jangka waktu penagihan (Average Collection Period) 

3) Perputaran aktiva tetap (Fixec assets turn over) 

4) Perputaran total aktiva (Total Assets Turn Over) 

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan 

perekonomian sektor usahanya 

1) Pertumbuhan penjualan  

2) Pertumbuhan laba bersih 

3) Pertumbuhan pendapatan per saham 

4) Pertumbuhan dividen per saham 

6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

Rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan 

nilai pasar usahanya diatas biaya investasi 

1) Rasio bunga saham terhadap pendapatan 

2) Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku 

Enam jenis rasio keuangan ini yang penulis gunakan dalam penelitian 

hanya 2 (dua) jenis rasio, yaitu rasio solvabilitas (DER) dan rasio nilai pasar 

(PER). Penulis menggunakan rasio-rasio ini dikarenakan jenis rasio ini yang 

paling sering digunakan oleh investor untuk menganalisis dan menilai kinerja 

perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan investasinya. Selain itu, 

beberapa penelitian terdahulu juga menyarankan untuk memakai rasio-rasio 

tersebut dalam penelitian selanjutnya. 
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2.1.5 Rasio Solvabilitas 

2.1.5.1 Pengertian Rasio Solvabilitas 

Rasio Solvabiltas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana 

perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh 

keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya (Fahmi, 2014 : 

59). Pada prinsipnya rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat kecukupan 

utang perusahaan. 

2.1.5.2 Ukuran Rasio Solvabilitas 

Penelitian ini menggunakan rasio solvabilitas yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER). Debt to Equity Ratio (DER) dipilih sebagai variabel karena rasio ini 

mengukur perbandingan antara modal eksternal dengan modal sendiri. Investor 

cenderung menilai kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap rasio 

ini. 

Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. (dalam Fahmi, 2014:128) “Ukuran yang 

dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya 

jaminan yang tersedia untuk kreditor adalah Debt to Equity Ratio”. 

 Kasmir (2013) menjelaskan adanya pengaruh DER sebagai berikut : 

“Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek 

dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, 

sehingga berdampak semakin besar beban perusahan terhadap pihak luar 

(kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber 

modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar, sehingga 

mengurangi minat investor dalam menanamkan dananya dalam 

perusahaan.” 
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Apabila hasil Debt to Equity Ratio (DER) turun maka akan semakin bagus 

karena tingkat utang bank kecil apabila meningkat maka semakin beresiko tinggi 

karena tingkat utang tinggi yang dibiayai oleh modal sendiri (Mamduh M. Hanafi 

dan Abdul Halim, 2016 : 81). 

 Secara sistematis, Debt to Equity Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Kasmir, 2013) : 

 

2.1.6 Rasio Nilai Pasar 

2.1.6.1 Pengertian Rasio Nilai Pasar 

Rasio nilai pasar menurut (Husnan dan Pudjiastuti, 2015 : 84) rasio yang 

mengukur bagaimana pasar modal (para pemodal) menilai suatu perusahaan. Bisa 

terjadi dua perusahaan menghasilkan laba setelah pajak yang sama, tetapi pasar 

menilai mereka tidak sama. Demikian juga bisa terjadi dua perusahaan 

mempunyai nilai buku ekuitas yang sama, tetapi pasar memberikan nilai pasar 

yang berbeda. 

Brigham dan Houston (2013) berpendapat bahwa rasio nilai pasar 

merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan 

dengan laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya.  

  

DER= 
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2.1.6.2 Ukuran Rasio Nilai Pasar 

Penelitian ini menggunakan rasio unuk mengukur nilai pasar adalah Price 

Earning Ratio (PER). Price Earning Ratio (PER) dipilih sebagai variabel karena 

rasio ini mengukur perbandingan antara harga saham per lembar dengan laba per 

saham dimana dapat mengindikasikan pertumbuhan laba perusahaan apabila pasar 

modal efisien. Bagi investor, semakin tinggi PER maka pertumbuhan laba yang 

diharapkan juga akan mengalami kenaikan. 

Gitman (2015 : 131) definisi Price Earning Ratio adalah sebagai berikut : 

“the price/earnings (P/E) ratio is commonly used to assets the owner’s 

appraisal of share value. The P/E ratio measures the amount that investors 

are willing to pay for each dollar of firm’s earnings” 

 

Menurut Brigham dan Houston (2014:113) menyatakan bahwa rasio Price 

Earning Ratio menunjukkan jumah yang dibayarkan oleh investor untuk setiap 

dolar laba yang dilaporkan. Bagi para investor semakin tinggi PER maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. 

Secara sistematis, Price Earning Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Husnan  dan Pudjiastuti , 2015 : 84) 

 

 

2.2 Matriks Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan cerminan dari kemampuan seseorang peneliti 

untuk menelusuri dan mengidentifikasi penelitian tedahulu yang relevan dengan 

topik atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukannya. Setiap penelitian 

PER= 
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yang dilakukan terdapat perbedaan antara dalam konteks lingkungan yang berbeda 

dan variabel-variabel yang dilakukan dalam penelitian dengan penelitian-

penelitian sebelumnya, sekalipun penelitian tersebut merupakan replikasi 

penelitian sebelumnya. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mutiara et al (2017) dalam jurnal yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Current Ratio, Return On Equity, Debt To Equity 

Ratio, dan Growth Terhadap Return Saham Pada Cosmetics And Household 

Industry Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2016.”  Hasil penelitian ini 

mengatakan DER negatif, berarti semakin tinggi DER menunjukkan semakin 

tinggi komposisi utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri sehingga 

berdampak pada beban perusahaan terhadap pihak luar karena akan meningkatkan 

solvabilitas perusahaan. 

Penilaian lainnya berkaitan dengan topik ini dilakukan oleh Made Artaya 

(2014) dengan judul “Pengaruh Faktor Ekonomi Makro, Risiko Investasi, dan 

Kinerja Keuangan terhadap Return Saham Perusahaan Di BEI.” Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa Price Earning Ratio (PER) dapat menjadi indikator 

pertumbuhan laba dimasa yang akan datang. Semakin meningkat tingkat 

pertumbuhan laba, maka PER semakin meningkat juga. 

Huda dkk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Debt To 

Equity Ratio dan Cash Conversion Cycle Terhadap Return Saham Pada PT. Bank 

Danamon Indonesia, Tbk.” Adapun hasil penelitiannya adalah Debt To Equity 

Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Dikarenakan adanya faktor 



30 
 

kinerja keuangan lain yang lebih baik untuk mengukur return saham yang akan 

diterima investor dari perusahaan. 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Fenomena Variabel 

Yang 

Diteliti 

Hasil 

Penelitian 

Septa 

Lukman, 

Zahra 

Puspitanin

gtyas, dan 

Aryo 

Prakoso. 

 

(2017) 

Pengaruh Inflasi, 

Kurs Rupiah, 

dan Suku Bunga 

Terhadap Return 

Saham 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di BEI Periode 

2012-2016. 

 

Pada tahun 

2015, return 

saham 

mengalami 

penurunan 

drastis karena 

pada tahun 

tersebut kondisi 

perekonomian 

global sedang 

berada pada 

level terendah 

yaitu 3,1% 

berdasarkan 

data Badan 

Pusat Statistik, 

sehingga 

berdampak 

pada aktivitas 

bisnis dan 

investasi. 

X1 = Inflasi 

X2 = Nilai 

Tukar 

Rupiah 

terhadap US 

Dollar 

X3 = Suku 

Bunga  

Y = Return 

Saham 

Investor akan 

mengambil 

keputusan 

atas 

kepemilikan 

saham ada 

perusahaan 

manfaktur 

tentu 

memperlihat

kan 

pergerakan 

kurs rupiah 

dari tahun ke 

tahun. 

Namun, 

investor 

tidak akan 

melihat dari 

inflasi 

selama 

inflasi 

tersebut 

masih wajar 

begitu pula 

dengan suku 

bunga. 

Andi 

Prasetyo 

(2018) 

Pengaruh kinerja 

keuangan dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap return 

saham studi 

Para investor 

akan membeli 

saham dibawah 

dan akan 

menjual saham 

ketika harganya 

X1 = Return 

On Asset 

X2 = Debt 

To Equity 

Ratio 

X3 = 

Kefektifitasa

n pengguna 

aset yang 

dimiliki 

perusahaan 

dalam 
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kasus pada 

perusahaan 

sektor property 

real estate dan 

konstruksi 

bangunan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2013-

2015). 

 

sudah naik, 

maka untuk 

memperoleh 

return yang 

tinggi, seorang 

investor harus 

dapat 

menganalisa 

laporan 

keuangan. 

Current 

Ratio 

X4 = 

Ukuran 

Perusahaan 

Y = Return 

Saham 

memghasilka

n laba bersih 

setelah pajak 

tidak 

menjadi 

suatu acuan 

bagi investor 

dalam 

membuat 

keputusan 

suatu 

investasi. 

Begitu pula 

dengan 

Current 

Ratio dan 

ukuran 

perusahaan. 

Berbeda 

dengan Debt 

to Equity 

Ratio yang 

menjadi 

salahsatu 

acuan 

keputusan 

investor 

dlam 

berinvestasi. 

Mutiara 

Tumonggo

r, Sri 

Murni, 

dan 

Paulina 

Van Rate 

(2017) 

 

Analisis 

Pengaruh 

Current Ratio, 

Return On 

Equity, Debt To 

Equity Ratio, 

dan Growth 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Cosmetics And 

Household 

Industry Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2010-

2016. 

 

Persaingan 

antarperusahaa

n menjadi 

pemicu untuk 

dapat 

mengembangka

n segala aspek. 

Namun banyak 

perusahaan 

hanya 

mengembangka

n dari sisi 

kondisi 

keuangan 

perusahaan 

dimana 

seharusnya 

X1 = 

Current 

Ratio 

X2 = Return 

On Equity 

X3 = Debt 

To Equity 

Ratio 

X4 = 

Growth 

Y = Return 

Saham 

Growth 

berpengaruh 

terhadap  

return 

saham,  

sedangkan 

current ratio, 

ROE, dan 

DER tidak 

berpengaruh 

terhadap 

return 

saham. 

Secara 

simultan, 

semua 

variabel 
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berfokus pula 

pada investor. 

berpengaruh 

terhadap 

return 

saham. 

Made 

Artaya 

(2014) 

Pengaruh Faktor 

Ekonomi Makro, 

Risiko Investasi, 

dan Kinerja 

Keuangan 

Terhadap Return 

Saham 

Perusahaan di 

BEI. 

Investor dalam 

mengambil 

keputusan 

investasi 

berusahaa 

untuk 

memperkecil 

risiko, selain 

melalui analisis 

laporan 

keuangan 

diperlukan juga 

faktor 

eksternal. 

X1 = Faktor 

Ekonomi 

Makro 

X2 = Risiko 

Investasi 

X3 = 

Kinerja 

Keuangan 

Y = Return 

Saham 

Tingkat suku 

bunga 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

return 

saham, yaitu 

perusahaan 

mampu 

meningkatka

n labanya 

walaupun 

tingkat suku 

bunga 

meningkat, 

begitu pula 

dengan kurs 

rupiah 

terhadap 

return 

saham, 

memiliki 

pengaruh 

tetapi negatif 

dan tidak 

signifikan. 

Risiko 

investasi 

memiliki 

pengaruh 

negatif dan 

tidak 

signifikan. 

Sedangkan 

EPS dan 

PER 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 
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terhadap 

return 

saham. PER 

dapat 

menjadi 

indikator 

pertumbuhan 

laba dimasa 

yang akan 

datang. 

Mendy 

Thensya 

Sahetapy 

dan Posma 

Sariguna 

Johnson 

Kennedy. 

(2017) 

Pengaruh 

Variabel-

Variabel 

Ekonomi Makro 

: Nilai Tukar 

Rupiah/ USD, 

BI Rate, Inflasi, 

dan Harga 

Minyak Dunia 

Terhadap Return 

Saham Sektor 

Manufaktur 

Periode 2006-

2015. 

 

Krisis global 

2008 

merupakan 

peristiwa 

dimana seluruh 

sektor ekonomi 

pasar dunia 

mengalami 

keruntuhan dan 

mempengaruhi 

sektor lainnya 

di seluruh 

dunia. 

Manufaktur 

merupakan 

salah satu 

penopang 

utama 

perkembangan 

industri di 

suatu Negara. 

Kontribusi 

manufaktur 

menyebabkan 

siklus 

perekonomian 

tidak terlepas 

dari dinamika 

sektor 

manufaktur. 

Jumlah 

perusahaan 

yang masuk 

dan keluar juga 

menjadi 

pengaruh bagi 

X1 = Nilai 

Tukar 

Rupiah / 

USD 

X2 = BI 

Rate 

X3 = Inflasi 

X4 = Harga 

Minyak 

Dunia 

Y = Return 

Saham 

Nilai Tukar 

Rupiah/ USD 

dan Harga 

Minyak 

Dunia 

berpengaruh 

terhadap 

return saham. 

Sedangkan 

BI Rate dan 

Inflasi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

return 

saham. 

Secara 

simultan, 

semua 

variabel 

berpengaruh 

terhadap 

return 

saham. 
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fluktuasi makro 

ekonomi. 

Arif 

Sugiono 

dan 

Andrianto. 

(2018) 

Pengaruh Antar 

Laba Bersih, 

Total Arus Kas, 

Return On 

Equity, Price 

Earning Ratio, 

dan Earning 

Price Ratio 

Terhadap Return 

Saham Studi 

Empiris 

Terhadap 22 

Perusahaan 

Consumers 

Goods Yang 

Terdaftar Di BEI 

Pada Tahun 

2007-2010. 

 

Pengelolaan 

modal tidak 

baik. 

X1 = Laba 

Bersih 

X2 = Arus 

Kas 

X3 = ROE 

X4 = EPS 

X5 = PER 

Y = Return 

Saham 

ROE dan 

PER 

berpengaruh 

terhadap 

return 

saham, 

sedangkan 

laba bersih, 

arus kas, dan 

EPS tidak 

berpengaruh 

terhadap 

return 

saham. Dan 

diberikan 

saran untuk 

menambah 

faktor lain 

dari segi 

faktor 

ekonomi 

makro. 

Nurul 

Huda, Aris 

Munandar, 

dan M. 

Rismawan 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh Debt 

To Equity Ratio 

dan Cash 

Conversion 

Cycle Terhadap 

Return Saham 

Pada PT. Bank 

Danamon 

Indonesia, Tbk. 

 

Lingkungan 

bisnis terkena 

dampak 

perlemahan 

ekonomi yang 

kemudian 

memperlambat 

pertumbuhan 

industri secara 

keseluruhan. 

Akibatya, 

pertumbuhan 

kredit industri 

perbankan 

secara 

keseluruhan 

pada tingkat 

10,4%. 

X1 = Debt 

To Equity 

Ratio 

X2 = Cash 

Conversion 

Cycle 

Y = Return 

Saham 

ER dan Cash 

Conversion 

Cycle tidak 

berpengaruh 

pada return 

saham. 

Adapun 

saran yang 

diberikan 

adalah 

menggunaka

n variabel 

lain seperti 

PER, EPS, 

dan ROA. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Hubungan Debt to Equity Ratio (DER)  terhadap Return Saham 

Menurut Brigham dan Houston (2011) menyatakan bahwa semakin 

banyak hutang yang digunakan oleh perusahaan berarti memperbesar risiko yang 

ditanggung pemegang saham dan juga memperkecil tingkat pengembalian yang 

diharapkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel DER. Semakin 

meningkat DER maka return saham yang dihasilkan semakin kecil. Artinya, DER 

dan return saham berpengaruh negatif atau berbanding terbalik. 

H1 : DER berpengaruh terhadap Return Saham. 

2.3.2 Hubungan Price Earning Ratio (PER)  terhadap Return Saham 

Husnan dan Pudjiastuti (2015:84), mengatakan bahwa Price Earning Ratio 

mencerminkan laba perusahaan, semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula 

pertumbuhan laba yang diharapkan pemodal atau tingginya return saham yang 

diperoleh. PER dapat menjadi indikator pertumbuhan laba dimasa yang akan 

datang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel PER. Semakin 

meningkat PER maka return saham yang dihasilkan semakin besar. Artinya, PER 

dan return saham berpengaruh positif atau berbanding lurus. 

H2 : PER berpengaruh terhadap Return Saham. 
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2.3.3 Hubungan Debt to Equity Ratio (DER) dan Price Earning Ratio (PER)  

terhadap Return Saham 

Investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi apabila perusahaan 

memiliki analisis rasio keuangan yang baik. Para investor selalu mengharapkan 

pengembalian saham, dapat berupa dividend yield maupun capital gain. Dalam 

memutuskan untuk  berinvestasi, investor mencermati dari faktor internal 

perusahaan yaitu kinerja keuangan atau analisis rasio keuangan yang dimiliki 

perusahaan (Fahmi, 2015). Kondisi kinerja keuangan yaitu yang paling baik dapat 

dilihat dari DER dan PER (Husnan, 2015). 

H3 : Debt to Equity Ratio (DER) dan Price Earning Ratio (PER)  berpengaruh 

terhadap Return Saham. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian keterkaitan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, 

DER, dan PER terhadap return saham maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : DER berpengaruh terhadap return saham. 

H2 : PER berpengaruh terhadap return saham 

H3 : DER dan PER berpengaruh terhadap return saham. 
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Adapun paradigma penelitian yang menggambarkan hipotesis penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 
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