BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka
Dalam kajian pustaka ini akan dijelaskan mengenai Grand Theory , Middle

Theory dan Teori-Teori Aplikasi. Grand theory dalam penelitian ini adalah teori
perusahaan (Entity Theory) dan middle theory adalah teori keagenan (Agency
Theory), di samping itu teori-teori aplikasi dalam penelitian ini adalah teori
manajemen keuangan perusahaan khususnya pengaruh Return on Asset (ROA , Debt
to Equity Ratio (DER) dan Cerrent Ration (CR) terhadap return saham.

2.1.1

Teori Perusahaan (Entity Theory)
Dalam konsep ini perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis diperlakukan

berbeda atau secara hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut. Hal ini
termasuk bahwa transaksi-transaksi dalam bisnis tersebut harus dijaga secara
keseluruhannya agar terpisah dari urusan pribadi dari seorang pemiliknya. Namun,
diperbolehkan bagi seorang pemilik untuk dapat memperoleh informasi yang benar
mengenai kondisi perusahaannya.
Business entity concept atau dalam literatur-literatur teori akuntansi dikenal
dengan entity theory digagas oleh Paton (1962), seorang professor dari Universitas
Michigan. Ditegaskan olehnya, bahwa dengan adanya entity theory, perusahaan
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dengan pemiliknya menjadi terpisah. Kepemilikan aset dimiliki oleh perusahaannya,
dan antara kewajiban dengan pemegang ekuitas oleh investor dalam aset tersebut
merupakan hak yang berbeda. Atas dasar konsep ini, maka dapat dirumuskan dalam
posisi keuangan atau neraca bahwa aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah
dengan ekuitas pemilik. Konsep ini menurut Suwardjono (2005) mempersonifikasi
badan usaha sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan ekonomi,
misalnya dalam pembuatan kontrak dan kepemilikan aset. Menurutnya, sebagai
konsekuensi dari konsep entitas, hubungan antara entitas dengan pemilik dipandang
sebagai hubungan bisnis terutama dalam hak dan kewajiban atau utang piutang.
Meskipun antara perusahaan dengan pemiliknya terpisah, namun pemilik
tetap berhak atas keuntungan yang harus diberikan oleh perusahaan dalam bentuk
dividen. Laba bersih yang diperoleh dengan demikian bukanlah serta-merta adalah
hak dari pemilik perusahaan. Diperlukan proses dalam menentukan dapat ditentukan
kebijakan distribusi laba dalam bentuk dividen atau mengambil kebijakan untuk
menahan laba, yang dikenal dengan laba ditahan yang ditambahkan pada ekuitas
pada posisi keuangan, yang secara substansi juga menambah kekayaan dari pemilik
perusahaan itu sendiri.
Dalam hubungan antara perusahaan dengan pemilik ini memang perlu
pengkajian apakah entity theory selamanya menjadi relevan pada semua bentuk
bisnis. Sebab pada tiap bentuk bisnis, tetap ada keinginan pemilik untuk menjadi
bagian dari manajemen dan mengoperasikan bisnisnya tersebut. Namun, American
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Accounting Association (AAA) yang dikutip Wolk, Francis, dan Tearney (1991)
dalam bukunya Accounting Theory: a Conceptual and Institutional Approach
menyatakan bahwa:
Although the entity theory provides a good description of the relationship
between the firm and its owners, its duality relative to income and owner’s equity in
the traditional form has probably been responsible for fact that its precepts have not
taken a strong hold in committee reports and release of various accounting bodies.
(hlm 132)

Suwardjono (1986) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsep entitas
bisnis (business entity concept) memberikan konsekuensi bahwa laporan keuangan
merupakan pertanggungjawaban perusahaan dan bukanlah pertanggungjawaban
pemilik, maka dengan demikian pendapatan dan biaya dipandang sebagai perubahan
dalam kekayaan perusahaan bukannya perubahan dalam kekayaan pemilik.
Sebagai implikasi dalam administrasi perusahaan yang baik, Suwardjono
(1986) menyatakan bahwa menjadi hal yang sangat penting untuk memisahkan
transaksi perusahaan dan transaksi pribadi. Dalam administrasi lainnya, terutama
dalam memperlakukan biaya, semua biaya yang secara nyata terjadi dalam
perusahaan adalah tepat untuk dicatat pertama kali sebagai bagian dari total
kekayaan (aset atau aktiva) perusahaan. “Jadi, biaya pendirian perusahaan, biaya
emisi saham, dan biaya yang ada hubungannya dengan hal tersebut adalah unsur
aktiva perusahaan (Suwardjono, 1986, hlm.5), yang jelas konsep ini mendapat
legitimasi dengan diakuinya dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT)
secara hukum.
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Menurut Aulia dan Havidz (2013:4) Teori Perusahaan pada mulanya,
perusahaan dipandang sebagai usaha yang memaksimasi laba sebagai sasaran
utamanya

:

yaitu

pemilik-manajer

perusahaan

diasumsikan

berusaha

memaksimumkan laba jangka pendek perusahaan. Selanjutnya penekanan pada laba
diperluas untuk mencakup ketidakpastian dan dimensi waktu. Dalam teori yang lebih
lengkap ini, sasaran utama perusahaan dipandang sebagai maksimalisasi nilai yang
diharapkan bukan memaksimalisasi laba jangka pendek. Sasaran memaksimalisasi
nilai yang diharapkan sekarang dipandang sebagai tujuan utama bisnis dalam teori
ekonomi

tentang

perilaku

perusahaan.

Manajer

dari

perusahaan

modern

mendapatkan penjualan maksimum setelah tingkat keuntungan cukup yang didapat
untuk memuaskan stakeholders.

2.1.2

Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency theory, merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual

antara principals dan agents. Pihak principal adalah pihak yang memberikan mandat
kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal
dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Sinkey, 1992:78; Jensen dan
Smith, 1984:7). Dalam hubungan keagenan menejer sebagai pihak yang memiliki
akses langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki asimetris informasi
terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Di mana ada
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informasi yang tidak diungkapkan oleh pihak manajemen kepada pihak eksternal
perusahaan, termasuk investor.
Untuk memperkecil asimetris informasi, maka pengelolaan perusahaan harus
diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan
penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini
menimbulkan apa yang disebut sebagai agency costs, yang menurut teori ini harus
dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang
timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya enforcement-nya.
Agency costs ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya
yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan,
termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang
disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk
‘bonding expenditures’ yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan
berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan
pemegang saham.
Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang
lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan
perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling,
1976:354). Tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan
pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper
dalam Marwata (2001:18) dan Meek, et al dalam Fitriani (2001:14)]. Oleh karena itu
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perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan
ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah.
Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan besar
perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer
akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di
masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi
kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih
metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya
berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu
(rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham
[Watts and Zimmerman dalam Scott (1997:92)]. Oleh karena itu semakin tinggi
tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan perusahaan akan
melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan
laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik dalam Marwata (2001:25)]. Supaya
laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk
biaya untuk mengungkapkan informasi).

2.1.3 Pengertian dan Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan
Kinerja (performence) perusahaan pada dasarnya merupakan hasil yang
dicapai suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya yang ada dalam
perusahaan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah
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ditetapkan manajemen (Harianto dan Sudono, 1998). Sedangkan Helfert (1994)
mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individual
yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Karena itu, untuk menilai kinerja
perusahaan ini perlu dilibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi
dari

keputusan,

dan

mempertimbangkannya

dengan

menggunakan

ukuran

komparatif.
Kinerja keuangan perusahaan bagi calon pemegang saham menggambarkan
prospek dari perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Fair price sekuritas (saham)
yang terbentuk dari mekanisme pasar di lantai bursa dapat menggambarkan prospek
perusahaan. Investor akan membuat keputusan yang berhubungan dengan keputusan
untuk membeli, menahan atau menjual kembali sahamnya. Para investor percaya
bahwa kinerja keuangan perusahaan (emiten) berhubungan positif dengan harga dan
return sahamnya. Berinvestasi pada perusahaan dengan kinerja yang baik lebih
memberikan keyakinan bahwa risiko investasi yang mungkin timbul menjadi
semakin kecil. Semakin kecil tingkat risiko berarti pula tingkat kepastian akan
memperoleh return saham semakin besar (Payamta & Hanung, 1998). Penilaian
terhadap kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat
penting karena berdasarkan penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran
keberhasilan suatu perusahaan selama satu periode waktu tertentu. Di samping itu
penilaian kinerja keuangan juga dapat dijadikan pedoman bagi usaha perbaikan atau
peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan dapat diketahui
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dari laporan keuangan dengan cara melakukan analisis laporan keuangan melalui
perhitungan rasio keuangan. Penman (1991) mengemukakan bahwa laporan
keuangan dalam bentuk dasar seperti Neraca, Laporan Rugi-Laba, dan Laporan
aliran kas masih belum bisa memberikan manfaat maksimal terhadap penggunanya
sebelum pengguna mengolah lebih lanjut dalam bentuk analisis laporan keuangan
seperti rasio-rasio keuangan. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa dengan
melakukan analisis rasio keuangan maka investor dapat melakukan prediksi return
saham yang diinginkan sehingga dapat dibuat protofolio yang menguntungkan dari
hasil investasinya.
Rasio adalah perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang
menunjukkan indikator kesehatan keuangan pada periode tertentu (Harianto dan
Sudomo, 1998). Rasio keuangan tersebut oleh Robert Ang (1997) dikelompokkan ke
dalam 5 jenis yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas (profitabilitas),
rasio solvabilitas dan rasio pasar. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang
tercermin dari rasio-rasionya maka semakin tinggi return saham perusahaan.

2.1.4

Return on Asset (ROA)

2.1.4.1 Pengertian Return On Asset (ROA)
Return On Asset (ROA) juga sering disebut Return on Investment (ROI)
merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas
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perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang
dimilikinya. Beberapa ahli mendefinisakan ROA sebagai berikut :
Menurut Robert Ang (1997:18.32-33) ROA merupakan rasio antara
pendapatan bersih sesudah pajak (Net Income After Tax-NIAT) terhadap total aset.
Menurut

Eduardus

(2010:372)

menyatakan

bahwa:

“Return

On

Asset

menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaaan
bisa menghasilkan laba”.
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mengasilkan
keuntungan (Hanafi 2004:36). Weston dan Brigham (1993:304) profitabilitas
merupakan hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan pengelolaan aktiva, selain
itu untuk menunjukkan gabungan dari likuiditas pengelolaan aktiva dan
pengelolaan utang terhadap hasil-hasil

operasi. Profitabilitas merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau
sekelompok aktiva perusahaan (Suad 2000:563), untuk menghasilkan keuntungan
pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim
1995:83). Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena
tingkat pengembalian yang semakin besar (Robert Ang, 1997: 18.33).
Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih
yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan menggunakan seluruh
kekayaannya. Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan aset
perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional
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perusahaan. Semakin tinggi ROA semakin efisien operasional perusahaan dan
sebaliknya, rendahnya ROA dapat disebabkan oleh banyaknya aset perusahaan
yang menganggur, investasi dalam persediaan yang terlalu banyak, kelebihan
uang, aktiva tetap beroperasi dibawah normal dan lain-lain.

2.1.4.2 Manfaat Return on Asset (ROA)
Berbagai manfaat Return On Asset (ROA) menurut Munawir (2004: 91-92)
adalah:

1.

Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan
analisis Return On Asset (ROA) dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang
menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan
keuangan perusahaan.

2.

Dapat diperbandingkan dengan rasio industri sehingga dapat diketahui posisi
perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam
perencanaan stratejik.

3.

Selain berguna untuk kepentingan kontrol, analisis Return On Asset (ROA)
juga berguna untuk kepentingan perencanaan.

2.1.4.3 Rumus Return on Asset (ROA)
Secara matematis Return On Asset dapat diformulasikan sebagai berikut
(Robert Ang, 1997:18.32) :
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NIAT
Return On Asset =
Average Total Asset

Di mana :
NIAT

= Net Income After Tax (laba bersih sesudah pajak)

Average Total Asset = Rata-rata total aktiva (asset) yang diperoleh dari
rata-rata total aset awal tahun dan akhir tahun.

2.1.5

Debt to Equity Ratio (DER)

2.1.5.1 Pengertian Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajibannya, ditunjukkan oleh seberapa bagian dari modal
sendiri atau ekuitas yang digunakan untuk membayar utang. Menurut Robert
Ang (1997:18.35) DER merupakan perbandingan antara total utang yang
dimiliki perusahaan dengan total ekuitas, dan 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 perusahaan 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. Menurunnya
minat investor berdampak pada penurunan harga saham perusahaan, sehingga
total return semakin menurun.
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Agnes

(2001:11)

mengemukakan

debts

ratio

atau

rasio

utang

memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan
yang dimiliki. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan debts ratio adalah
perbandingan antara total utang terhadap total aktiva. Para kreditur perlu
mengetahui bahwa kredit yang diberikan itu mendapat jaminan yang cukup dari
aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan. “Prospek pengembalian yang tinggi
sangat diinginkan oleh investor, tetapi mereka enggan menghadapi risiko”
(Brigham dan Houston, 2001:86). Total debt merupakan total liabilities (baik
utang jangka pendek maupun jangka panjang), sedangkan total shareholder’s
equity merupakan total modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini
menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (utang)
terhadap total modal yang dimiliki perusahaan.
Semakin besar utang, semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan,
oleh sebab itu perusahaan yang tetap mengambil utang sangat tergantung pada
biaya relatif. Biaya utang lebih kecil daripada dana ekuitas. Utang perusahaan
secara umum dapat meningkatkan profitabilitas, yang kemudian menaikkan
harga saham, sehingga meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dan
membangun potensi pertumbuhan yang lebih besar. Sebaliknya biaya utang
lebih besar daripada dana ekuitas. Sejalan dengan uraian di atas, DER
menunjukkan

struktur

permodalan

suatu

perusahaan

yang

merupakan

perbandingan antara total utang dengan ekuitas yang digunakan sebagai sumber
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pendanaan perusahaan. DER adalah rasio pengukur leverage perusahaan,
menurut Gitman dan Joehnk (2003:147) rasio leverage adalah: “Financial
ratios that measure the amount of debt being used to support operations and
ability of the firm to service its debt”.

Balancing Theory menyatakan bahwa keputusan untuk menambah utang
tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif karena
perusahaan harus berupaya menyeimbangkan manfaat dengan biaya yang
ditimbulkan akibat utang. Mondigliani dan Miller (1958) menyatakan bahwa
nilai suatu perusahaan akan meningkat dengan meningkatnya DER karena
adanya efek dari corporate tax shield. Hal ini disebabkan karena dalam
keadaan pasar sempurna dan ada pajak, umumnya bunga yang dibayarkan
akibat penggunaan utang dapat dipergunakan untuk mengurangi penghasilan
yang dikenakan pajak. Dengan demikian apabila terdapat dua perusahaan
dengan laba operasi yang sama, tetapi perusahaan yang satu menggunakan
utang dan membayar bunga sedangkan perusahaan yang lain tidak, maka
perusahaan yang membayar bunga akan membayar pajak penghasilan yang
lebih kecil, sehingga menghemat pendapatan. Rasio ini menunjukkan
perbandingan antara utang yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah modal
sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan (Suad 1997:561).
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2.1.5.2 Manfaat Debt to Equity Ratio (DER)
Berbagai pengertian sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, maka
terdapat beberapa manfaat Debt to Equity Ratio

(DER) menurut Munawir

(2001: 91-92) adalah:
1. Untuk

menganalisis

kemampuan

posisi

perusahaan

terhadap

kewajiban yang bersifat tetap
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
yang bersifat tetap.
3. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh
terhadap pengelolaan aktiva.

2.1.5.3 Rumus Debt to Equity Ratio (DER)
Secara matematis Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai
berikut (Robert Ang, 1997:18.35) :

Total Utang
Debt to Equity Ratio =
Total Ekuitas

Total utang merupakan total kewajiban baik utang jangka pendek
maupun utang jangka panjang, sedangkan total ekuitas, total modal sendiri
yang dimiliki perusahaan.
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2.1.6

Current Ratio (CR)

2.1.6.1 Pengertian Current Ratio (CR)
Current Ratio (CR) merupakan salah satu rasio likuiditas, yaitu rasio yang
bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi CR suatu perusahaan berarti semakin
kecil risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Akibatnya risiko yang akan ditanggung pemegang saham juga semakin kecil, Nilai
CR yang tinggi dari satu perusahaan akan mengurangi ketidak pastian bagi investor,
namun mengindikasikan adanya dana yang menganggur (idle cash) (Robert Ang
,1997:18.41). Menurut Bambang (2013), Current Ratio merupakan alat ukur bagi
kemampuan likuiditas

yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera

harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Current Ratio yang semakin tinggi maka
laba bersih yang dihasilkan perusahaan semakin sedikit, karena rasio lancar yang
tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang tidak baik terhadap
profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar menghasilkan return yang lebih
rendah dibandingkan dengan aktiva tetap (Mamduh dan Halim, 2009). Nilai
current ratio yang tinggi belum tentu baik ditinjau dari segi profitabilitasnya.
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai manfaat

dari Current

Ratio (CR) adalah:
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki
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2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di Bank
4. Mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan
dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut

2.1.6.2

Rumus Current Ratio (CR)
Secara matematis Current Ratio (CR) dapat dirumuskan sebagai berikut

(Bambang, 2013:332) :

Aset lancar
Current Ratio =
Utang lancar

Aktiva lancar meliputi : kas, surat berharga, piutang, dan persediaan.
Utang lancar meliputi : utang pajak, utang bunga, uang wesel, utang gaji, dan
utang jangka pendek lainnnya.

2.1.7

Return Saham

2.1.7.1 Pengertian Return Saham
Menurut Brigham et al., (2001:192), pengertian dari return adalah
“measure the financial performance of an investment”. Penelitian ini, return
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digunakan pada suatu investasi untuk mengukur hasil keuangan suatu
perusahaan. Return adalah tingkat pengembalian yang diminati oleh pemodal
atas suatu investasi yang dilakukanya. Tidak adanya tingkat keuntungan yang
dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor (pemodal) tidak akan
melakukan investasi. Jadi setiap investasi jangka pendek maupun jangka
panjang mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut
sebagai return baik langsung maupun tidak langsung (Robert Ang: 20.2).
Horne dan Wachoviz (1998: 26) mendefinisikan return sebagai : return as
benefit which related with owner that includes cash dividend last year which is
paid, together with market cost appreciation or capital gain which is
realization in the end of the year. Menurut Jones (2000: 124) return is yield
dan capital gain (loss). (1) Yield, yaitu cash flow yang dibayarkan secara
periodik kepada pemegang saham (dalam bentuk dividen), (2) Capital gain
(loss), yaitu selisih antara harga saham pada saat pembelian den gan harga
saham pada saat penjualan. Hal tersebut diperkuat oleh Corrado dan Jordan
(2000: 5) yang menyatakan bahwa : return from investment security is cash
flow and capital gain/loss. Return saham menurut Jogiyanto (2011:195)
adalah:

“Hasil

yang

diperoleh

dari

investasi”.

Eduardus

(2010:102)

menyatakan bahwa: “Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi
investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor
menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya”.
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Berdasarkan

pendapat

yang

telah

dikemukakan,

dapat

diambil

kesimpulan return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan
saham investor atas investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividen dan
capital gain. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi di pasar
modal. Return dapat berupa return realisasi (actual return) dan return
ekspektasi (expected return). Return merupakan hasil yang diperoleh dari
investasi yang berupa return realisasi (realized return ) dan return ekspektasi
(expected return) (Hardiningsih, 2003:284). Return ini penting karena di
samping merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan
perusahaan juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan return ekspektasi
dan risiko dimasa mendatang. Return ekspektasi adalah return yang diharapkan
akan diperoleh investor dari investasinya di pasar modal. Komponen suatu
return terdiri dari dua jenis yaitu pendapatan lancar (current income) dan
keuntungan selisih harga (capital gain). Pendapatan lancar (current income)
adalah keuntungan yang diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik
seperti pembayaran bunga deposito, obligasi, dividen, dan sebagainya. Capital
gain adalah keuntungan yang diterima karena selisih antara harga jual dengan
harga beli saham dari suatu investasi. Capital gain sangat bergantung dari
harga pasar instrumen investasi yang bersangkutan, yang berarti bahwa
instrumen investasi tersebut harus diperdagangkan dipasar, karena dengan
adanya perdagangan akan timbul perubahan nilai suatu instrumen investasi.
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Instrumen yang dapat memberikan capital gain seperti obligasi dan saham.
(Robert Ang, 1997:20.2). Penjumlahan dari dividen yield ditambah capital gain
merupakan total return. (Jogiyanto, 2011:195) Capital gain (loss) adalah
aktual return atau return realisasi, merupakan selisih antara harga saham
periode sekarang (Pt) dengan harga saham periode sebelumnya (Pt-1). Dalam
penelitian ini total return digunakan sebagai variabel dependen.

2.1.7.2

Rumus Return Saham
Besarnya aktual return dapat dihitung dengan formula sebagai berikut

Jogiyanto (2011:195-196):

Pt - Pt1 + (D)
Return Saham

=
Pt-1

Di mana :
R
Pt
Pt-1
D

2.2

=
=
=
=

Return
Harga saham periode sekarang
Harga saham periode sebelumnya
Dividen kas yang dibayarkan

Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hipotesis dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari

penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Hernendiastoro (2005)
Menguji pengaruh variabel keuangan terhadap return saham. Variabel yang
digunakan adalah CR, DER, ROA, PER, Tingkat Inflasi, Suku bunga, dan
Kurs. Metode analisa adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah
pada interval bulanan dan 6 bulanan variabel ROA dan suku bunga
berpengaruh terhadap return saham. Pada interval 12 bulanan hanya suku
bunga saja yang berpengaruh terhadap return saham.
2. Ulupui (2005)
Menguji pengaruh variabel keuangan terhadap return saham. Variabel yang
digunakan adalah CR, ROA, TATO, DTE. Metode analisa adalah regresi.
Hasil dari penelitian ini adalah CR, ROA memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap return saham.
3. Ratna Prihantini (2009)
Menguji pengaruh variabel keuangan terhadap return saham. Variabel yang
digunakan adalah Inflasi, Nilai Tukar, ROA, DER dan CR. Metode analisa
adalah regresi. Hasil dari penelitian ini adalah inflasi berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap return saham; nilai tukar berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap return saham; ROA berpengaruh positif dan signifikan
terhadap return saham; DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
return saham dan CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return
saham.
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4. Subalno (2009)
Menguji pengaruh faktor fundamental dan kondisi ekonomi terhadap
return. Variabel fundamental yang digunakan adalah DER, ROA, TATO dan
CR sedangkan variabel kondisi ekonomi yang digunakan adalah Nilai Tukar
dan Tingkat Suku Bunga. Metode analisa adalah regresi berganda. Hasil dari
penelitian ini adalah ecara parsial, selama tahun 2003 sampai dengan tahun
2007 dapat diketahui bahwa variabel Return on Assets (ROA), SBI dan Kurs
berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan variabel Current Ratio (CR),
Debt Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over(TATO) tidak terbukti
berpengaruh terhadap return saham. Secara simultan, kemampuan variabel
bebas ), Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Return on Assets
(ROA), Total Assets Turn Over (TATO), SBI dan Kurs berpengaruh terhadap
return saham.
5. Risca dan Necodemus (2013)
Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis linier berganda
dengan empat variabel independen yaitu Current Ratio (CR), Total Assets
Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), dan Return on Assets
(ROA) serta satu variabel dependen (Return Saham) dapat disimpulkan
sebagai berikut: Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap
return saham, Total assets turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham, Debt to equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan

31

terhadap return saham, Return on assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham. Curent Ratio, Total Assets Turn Over, Debt to Equity
Ratio, dan Return On Assets secara simultan tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
Untuk lebih jelas hasil-hasil penelitian terdahulu di atas diringkas dalam tabel
2.1 berikut :
Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian terdahulu
No.

Peneliti

Judul

Hasil Analisis

Persamaan

1.

Hernendiastoro
(2005)

Pengaruh Kinerja
Perusahaan dan
Kondisi Ekonomi
Terhadap Return
Saham.

Pada interval 3 bulanan dan 1.
6 bulanan variable ROA
dan suku bunga
berpengaruh terhadap
2.
return saham. Pada interval
12 bulan hanya suku bunga
saja yang berpengaruh
terhadap return.

2

Ulupui (2005)

Analisa Pengaruh
Rasio Likuiditas,
Leverage,
Aktivitas dan
Profitabilitas
Terhadap Return
Saham

CR,ROA memiliki pengaruh 1.Variabel Y:
positif dan signifikan
Return
terhadap return saham.
Saham
Sedangkan DTEmemiliki
2.Variabel X:
pengaruh positif tetapi tidak
CR dan
signifikan dan TATO
ROA
menujukan hasil yang
negatif dan tidak signifikan
terhadap return saham

Perbedaan

Variabel Y: 1.Variabel X :
Return
PER,Tingkat
Saham
Inflasi, TATO,
Variabel X : DTE
CR, DER, 2.Populasi : 20
ROA, suku
perusahaan
bunga dan
dari tahun
kurs
2001-2003
3. Sampel yang
diambil 9
perusahan.
1. Variabel X :
TATO, DTE
2. Populasi : 21
perusahaan
dari tahun
1999-2005
3. Sampel yang
diambil 13
perusahan.
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3

Ratna Prihantini
(2009)

Analisa Pengaruh
Inflasi, Nilai
Tukar, ROA,
DER, CR
Terhadap Return
Saham

Inflasi berpengaruh negatif 1.Variabel Y: 1.Variabel X:
dan signifikan terhadap
Return Saham Inflasi
return saham; nilai tukar
2. Variabel X: 2.Populasi : 35
berpengaruh negatif dan
ROA, Nilai
perusahaan
signifikan terhadap return
Tukar
dari tahun
saham; ROAberpengaruh
2003-2006
positif dan signifikan
3. Sampel yang
terhadap return saham; DER
diambil 23
berpengaruh negatif dan
perusahan
signifikan terhadap return
saham dan CR berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap return saham.

4

Subalno (2009)

Analisa Pengaruh
Faktor
Fundamental dan
Kondisi Ekonomi
Terhadap Return
Saham.

Secara parsial, selama tahun 1. Variabel Y: 1. Populasi : 22
2003 sampai dengan tahun
Return
perusahaan
2007 dapat diketahui bahwa
Saham
dari tahun
variabel Return on Assets
2.Variabel
2003-2007
(ROA), SBI dan Kurs
X:CR,
2. Sampel yang
berpengaruh terhadap return
DER,
diambil 17
saham.Sedangkan variabel
ROA,
perusahan
Current Ratio (CR), Debt
Nilai
Equity Ratio (DER), Total
Tukar dan
Assets Turn Over (TATO)
Suku
tidak terbukti berpengaruh
Bunga
terhadap return saham.

5

Risca dan
Necodemus
(2013)

Analisa Pengaruh
Rasio Keuangan
Terhadap return
Saham

Current ratio (CR) tidak
1. Variabel Y:
berpengaruh signifikan
Return
terhadap return saham,
Saham
Total assets turnover
2. Variabel X:
(TATO) tidak berpengaruh
CR, DER,
signifikan terhadap return
dan ROA
saham,Debt to equity Ratio
(DER) berpengaruh sign
ifikan terhadap return
saham, Return on assets
(ROA) tidak berpengaruh
signifikan terhadap return
saham.Curent ratio, total
assets turnover, debt to
equity ratio, dan return on
assets secara simutan tidak
berpengaruh signifikan
terhadap return saham

Sumber: Dari berbagai jurnal

1. Variabel X :
TATO
2. Populasi : 3
perusahaan
dari tahun
2007-2010
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Berdasarkan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya,
terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, yaitu terletak pada periode waktu penelitian (periode tahun 20092013), objek penelitian (pada penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) serta variabel independen
yaitu CR (Likuiditas), DER (Solvabilitas), dan ROA (Profitabilitas), sedangkan
variabel dependen adalah return saham.

2.3

Kerangka Pemikiran Teoritis
Teori yang digunakan untuk mengembangkan kerangka pemikiran dalam

penelitian ini terdiri dari teori perusahaan (entity theory) sebagai grand theory, teori
keagenen (agency theory) dan teori aplikasi sebagai teori pendukung.
Teori perusahaan menekankan pada konsep kepengelolaan "stewardship" dan
pertanggungiawaban "accountability". Menurut Tasman dan Alma (2013:4) Teori
Perusahaan pada mulanya, perusahaan dipandang sebagai usaha yang memaksimasi laba
sebagai sasaran utamanya : yaitu pemilik-manajer perusahaan diasumsikan berusaha
memaksimumkan laba jangka pendek perusahaan. Selanjutnya penekanan pada laba
diperluas untuk mencakup ketidakpastian dan dimensi waktu. Dalam teori yang lebih
lengkap ini, sasaran utama perusahaan dipandang sebagai maksimalisasi nilai yang
diharapkan bukan memaksimalisasi laba jangka pendek. Sasaran memaksimalisasi nilai
yang diharapkan sekarang dipandang sebagai tujuan utama bisnis dalam teori ekonomi
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tentang perilaku perusahaan. Manajer dari perusahaan modern mendapatkan penjualan
maksimum setelah tingkat keuntungan cukup yang didapat untuk memuaskan
stakeholders.
Dalam menjalankan aktivitas operasinya, organisasi harus memiliki kepedulian
terhadap keberlangsungan usaha (going concern) dengan menyampaikan informasi
keuangan kepada pemilik modal dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga
hubungan baik, dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan (Paton and
Littleton.1970). Dalam teori entitas, perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau
badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan
kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dananya dalam
perusahaan tersebut. Secara sederhana, unit bisnis bukan pemilik, merupakan pusat
kepentingan akuntansi. Entitas memiliki sumber daya untuk dikelola dan bertanggung
jawab terhadap semua pemangku kepentingan (Belkaoui, 2002:176). Dengan kata lain,
kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity). Teori entitas pada era
informasi, menjelaskan pengungkapan informasi akan tanggung jawab dan akuntabilitas
perusahaan ke pemegang saham, dengan memanfaatkan berbagai media baik fisik
maupun maya (internet). Karena teori entitas memandang setiap organisasi merupakan
unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan organisasi lain, maka
entitas harus merumuskan bidang perhatian akuntan dan membatasi jumlah objek,
peristiwa dan atribut peristiwa yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan.
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Selanjutnva, teori entitas rnengakui tanggung jawab pelayanan manajemen pada
pemegang saham atau pemangku kepentingan (stakeholders).
Keterkaitan teori ini dengan variabel dalam penelitian, yaitu tanggung jawab
manajemen kepada pemangku kepentingan organisasi. Untuk itu, manajemen berupaya
untuk melakukan pengelolaan yang baik (good governance). Salah satu media
akuntabilitas organisasi dan transparasi dengan menyajikan laporan keuangan yang
reliabel. Dalam laporan keuangan tersebut disajikan posisi keuangan yang menjadi
media kinerja organisasi. Di sini, perusahaan sektor pertambangan sebagai organisasi
yang terpisah dari pemangku kepentingan yaitu stokhorders yang menyerahkan dananya
untuk dikelola, memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban pengelolaan dana yang baik (good governance).
Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Jansen and Meckling
(1976), memandang manajemen organisasi sebagai agen bagi para pemegang saham,
akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, sebagai pihak
yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam konteks penelitian
ini, manajemen organisasi dianggap sebagai agen yang menerima dana stockholders
untuk dikelola. Pemegang saham dianggap sebagai principal yang menyerahkan dana
dan kepercayaanya kepada manajemen untuk mengelola investasi tersebut. Di sini,
muncul masalah keagenan (agency problem), yaitu principal berkeinginan untuk
dipenuhi haknya yaitu berupa informasi yang rnenggambarkan pengelolaan investai baik
berbentuk informasi keuangan (laporan keuangan) maupun informasi non keuangan
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(laporan program). Agen (manajemen) berkeinginan untuk mengelola investasi sebaikbaiknya. Selain untuk memenuhi kewajihan kepada principal juga memenuhi kebutuhan
agen, seperti kesejahteraan dengan berkembangnya perusahaan. Karena saat ini,
manajemen dituntut untuk profesional dalam mengelola investasi, maka manajemen
harus profesional. Tuntutan profesional terhadap manajemen harus sesuai dengan
reward yang diterima berupa kesejahteraan bagi manajemen. Penyajian informasi
(laporan keuangan dan laporan program) oleh Manajemen akan meminimalisasi
masalah keagenan (agency problem) dengan investor, pemerintah dan masyarakat.
Kunci yang mengaitkan Entity Theory dan Agency Theory dengan inti bahasan
penelitian ini yaitu return on asset, debt to equity ratio, curent ratio dan return saham
adalah informasi. Karena informasi yang menghubungkan antara pengelola perusahaan
sektor pertambangan sebagai agen dengan pemilik, pemerintah dan masyarakat sebagai
principal. Juga informasi dijadikan sebagai media digunakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, yaitu Transparansi (transparency),
Akuntabilitas (accountability), Pertanggungjawaban
(independency),

(responsibility),

Kemandirian

Kewajaran (fairness) dan Pedoman Umum Good Corporate

Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate
Governance (KNKCG) pada tahun 2006.
Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan permasalahan yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat
dijabarkan sebagai berikut : Investor dalam mengambil keputusan investasi akan
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mempertimbangkan kinerja perusahaan dalam hal likuiditas, profitabilitas, dan
solvabilitas. Investor untuk dapat menilai kinerja dengan baik, perlu melakukan analisa
terhadap faktor-faktor penilaian kinerja keuangan. Alat-alat pengukuran yang paling
sering digunakan adalah rasio finansial. Analisis finansial dalam bentuk rasio dapat
digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bidang
keuangan. Rasio finansial dapat juga dipakai sebagai peringatan awal terhadap
kemunduran atau kemajuan kondisi keuangan yaitu dengan membandingkan dengan
tahun sebelumnya. Analisis rasio juga dapat membimbing investor untuk membuat
keputusan atau mempertimbangkan apa yang akan dicapai oleh perusahaan dan
prospeknya dimasa yang akan datang.
Sementara itu, di bursa efek di mana saham-saham perusahaan publik
diperdagangkan, terjadi permintaan dan penawaran terhadap saham-saham perusahaan.
Fungsi permintaan dan penawaran yang terjadi di bursa tersebut membentuk harga
saham yang kemudian berdampak pada return saham, dan hal ini berlangsung secara
terus menerus, dari waktu ke waktu, selama periode perdagangan. Konsekuensinya
adalah perubahan harga saham secara terus-menerus selama periode perdagangan secara
otomatis akan mempengaruhi return saham. Investor untuk mengantisipasi perubahan
harga saham yang terjadi di bursa, akan melakukan analis terhadap saham perusahaan
tertentu. Hal ini sudah menjadi kegiatan umum dalam proses investasi di pasar modal.
Investor akan melakukan penilaian terhadap saham suatu perusahaan, sebelum tertentu.
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Diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor penting yang mampu mempengaruhi
return saham, khususnya aspek kinerja keuangan, yang berguna bagi perusahaan dalam
rangka memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan return saham, di samping
sebagai dasar investor dalam berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan teori dan hasilhasil dari penelitian terdahulu, maka ada beberapa yang diidentifikasi mempengaruhi
return saham yaitu ROA, DER, dan CR.

2.3.1 Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Return Saham.
Eduardus (2010:386) menyatakan bahwa: “Return On Asset (ROA)
mengukur tingkat return akuntansi atas total aktiva perusahaan”. Robert Ang
(1997:18.33) menyatakan bahwa: “Semakin besar ROA atau ROI menunjukkan
kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar”.
Return On Asset (ROA) yang semakin meningkat menunjukkan kinerja
perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham akan memperoleh
keuntungan dari dividen yang diterima semakin meningkat (Hardiningsih, 2002:8397). Semakin meningkatnya dividen yang akan diterima oleh para pemegang
saham, merupakan daya tarik bagi para investor dan atau calon investor untuk
menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Semakin besarnya daya tarik
tersebut maka banyak investor yang menginginkan saham perusahaan tersebut. Jika
permintaan atas saham suatu perusahaan semakin banyak maka harga saham akan
meningkat. Dengan meningkatnya harga saham maka return yang diperoleh
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investor dari saham tersebut juga meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari
Robert Ang (1997:18-34) yang menyatakan bahwa keuntungan perusahaan yang
semakin meningkat memberikan tanda bahwa kekuatan operasional dan keuangan
perusahaan semakin membaik, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap
ekuitas.
Bukti empiris tentang pengaruh atau hubungan ROA dengan return saham
menunjukkan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif dengan return saham Ulupui
(2005:15) dan Ratna Prihantini (2009:122) ROA berpengaruh positif dan signifikan
terhadap return saham. Risca dan Necodemus (2013:77) menemukan bahwa ROA
tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.

2.3.2

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham.
Debt to Equity Ratio (DER) merupakan kelompok rasio solvabilitas,

nilai DER ditujukkan dengan total debts yang dibagi dengan nilai total
sareholders equity. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar total
utang terhadap total ekuitas (Robert Ang, 1997:18.35), juga menunjukkan
semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar (kreditur)
sehingga tingkat risiko perusahaan semakin besar. Hal ini membawa dampak
pada menurunnya harga saham di bursa, sehingga return saham menurun.
Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian Ratna Prihantini (2009:123)
mengatakan bahwa DER mempunyai pengaruh negatif terhadap return saham,
akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Subalno (2009:101) mengemukakan
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bahwa DER berpengaruh signifikan positif terhadap return saham dan hasil
penelitian Martini et al (2009) bahwa DER memiliki korelasi positif dengan
return saham tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap return saham.
Berdasarkan perbedaan tersebut maka dapat diambil hipotesis bahwa terdapat
pengaruh signifikan negatif DER terhadap return saham.

2.3.3

Pengaruh Current Rato (CR) terhadap Return Saham
Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah current ratio (CR) (Sawir,

2001).

Rasio

Likuiditas

merupakan

rasio

yang

digunakan

untuk

menginterprestasikan posisi keuangan jangka pendek. Rasio ini mengukur seberapa
jauh aktiva lancar perusahaan bisa dipakai untuk memenuhi kewajiban lancarnya.
Suatu perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang
segera harus dipenuhi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan likuid. CR
merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi CR suatu perusahaan berarti semakin kecil
risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya
risiko yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil (Robert Ang, 1997:18-41). Dengan
semakin kecilnya risiko yang ditanggung perusahaan maka diharapkan akan meningkatkan
minat para investor untuk menanamkan dananya dalam perusahaan tersebut, sehingga
investor lebih menyukai CR yang tinggi dibandingkan CR yang rendah. Hal tersebut
dikuatkan oleh penelitian Risca dan Necodemus (2013:100) dan Subalno (2009:124)
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mengatakan bahwa CR tidak pengaruh signifikan terhadap return saham, Martani et al
(Juni, 2009) CR mempunyai korelasi negatif terhadap return saham. Akan tetapi penelitian
yang dilakukan oleh Ulupui (2009:76) mengemukakan bahwa CR berpengaruh positif dan
signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil hipotesis
bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif CR terhadap return saham.
Pengaruh ROA, DER, dan CR terhadap Return Saham dalam penelitian ini
digambarkan dalam gambar 2.2 sebagai berikut :

Grand Theory :
Entity Theory
Middle Theory :
Agency Theory

Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Variabel
Independen yg
tdk diteliti

Return Saham

Variabel di luar
yang diteliti :
TATO,ROE,PER,
DTE, PBV

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

Gambar 2.2
Pengaruh Return On Asset, Debt to Equity Ratio, dan Current Ratio
Terhadap Return Saham
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2.4

Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran,

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan

Current Ratio berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap return saham.
2.

Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan
signifikan secara parsial terhadap return saham.

Current Ratio berpengaruh

