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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2010:205) Return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi.  Return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau retun 

ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa 

mendatang.  Return realisasian (realized return) merupakan return yang telah 

terjadi.  Return realisasian dihitung menggunakan data historis.  Return 

ekspektasian (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor dimasa mendatang. 

2.1.2 Pengukuran Return Realisasian 

Beberapa pengukuran return realisasian yang banyak digunakan adalah return 

total (total return), relative return (return relative), kumulatif return (return 

cummulative) dan return disesuaikan (adjusted return).  Sedangkan rata-rata dari 

return dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika (arithnatic mean) dan rata-

rata geometrik (geometric mean).  Rata-rata geometrik banyak digunakan untuk 

menghitung rata-rata return beberapa periode, misalnya untuk menghitung retun 

mingguan atau return bulanan yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari 

retun-retun harian.  Untuk perhitungan return seperti ini, rata- rata geometrik lebih 

tepat digunakan dibandingkan jika digunakan metode rata-rata aritmatika biasa. 

Pengukuran return realisasian diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :
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1. Return Total 

 Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu 

periode yang tertentu.  Return total sering disebut dengan return saja.  Return total 

terdiri dari capital gain (loss) dan yield.  Rumus untuk menghitung return total 

adalah sebagai berikut : 

Return =  

        Jogianto (2010:207) 

Dimana Pt adalah harga investasi sekarang, dan Pt-1 adalah harga investasi periode 

lalu.  Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi.  Untuk saham, yield adalah persentase dividen 

terhadap harga saham periode sebelumnya.  Untuk obligasi, yield adalah persentase 

bunga pinjaman yang diperoleh terhadap harga obligasi periode sebelumnya. 

2.  Relatif Return 

Return total dapat bernilai negatif atau positif.  Kadang kala, untuk 

perhitungan tertentu, misalnya rata-rata geometrik yang menggunakan perhitungan  

pengakaran, dibutuhkan suatu return yang harus bernilai positif.  Relatif return 

(return relative) dapat digunakan, yaitu dengan menambahkan nilai 1 terhadap nilai 

return total.  Rumus untuk menghitung relative return adalah sebagai berikut : 

Retalif Return =  

        Jogianto (2010:210) 

Pt – Pt-1 

Pt-1 

 + Yield 

Pt - Pt-1 + Dt 

Pt-1 

+ 1 
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3.  Kumulatif Return 

Return total mengukur perubahan kemakmuran yaitu perubahan harga dari 

saham dan perubahan pendapatan dari dividen yang diterima.  Perubahan 

kemakmuran ini menunjukkan tambahan kekayaan dari kekayaan sebelumnya. 

Return total hanya mengukur perubahan kemakmuran pada saat waktu tertentu saja, 

tetapi tidak mengukur total dari kemakmuran yang dimiliki.  Untuk mengetahui 

total kemakmuran, indeks kemakmuran kumulatif (cumulative wealth index) dapat 

digunakan.  IKK (indeks kemakmuran kumulatif) mengukur akumulasi semua 

return mulai dari kemakmuran awal (KK0) yang dimiliki.  Rumus untuk 

menghitung kumulatif return yaiutu : 

IKK = KK0 (1+R1)(1+R2) …. (1+Rn) 

Notasi : 

IKK =Indeks kemakmuran kumulatif, mulai dari periode pertama sampai ke n, 

KK0 = Kekayaan awal, biasanya digunakan nilai Rp 1, 

Rt = Return ke-t, mulai dari awal periode (t=1) sampai ke akhir periode (t=n). 

       Jogianto (2010:212) 

4.  Return Disesuaikan 

Return yang dibahas sebelumnya adalah return nominal (nominl return) yang 

hanya mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya 
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beli dari nilai uang tersebut.  Untuk mempertimbangkan hal ini, return nominal 

perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada.  Retun ini disebut dengan return 

riel (real return) atau return yang disesuaikan dengan inflasi (inflation adjusted 

return).  Rumus untuk menghitung return disesuaikan adalah sebagai berikut : 

RIA =  

Notasi : 

RIA = return disesuaikan dengan tingkat inflasi, 

R = return nominal 

IF = tingkat inflasi. 

       Jogianto (2010:217) 

2.1.3 Studi Peristiwa 

 Menurut Jogiyanto (2010:555) studi peristiwa (event study) merupakan studi 

yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk 

menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar setengah kuat. Pengujian 

kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan.  

Dalam penelitian ini perhitungan return saham didasarkan pada tanggal 

pengumuman laporan keuangan perusahaan.  Return saham dihitung tujuh hari 

sebelum pengumuman laporan keuangan perusahaan dan tujuh hari setelah 

pengumuman laporan keuangan perusahaan.  Hal ini dilakukan untuk menguji apakah 

(1 +R) 

(1 + IF) 
-1 
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pengumuman laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan mempengaruhi 

reaksi pasar yang ditunjukkan dengan perubahan return saham sebelum dan setelah 

pengumuman. 

2.1.4 Pengertian Investasi 

Menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 

2004, investasi adalah suatu asset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan 

kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, 

royalty, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau manfaat lain 

bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

perdagangan. Persediaan dan asset tetap bukan merupakan investasi. 

Lebih lanjut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 

2004 juga menjelaskan tentang beberapa pengertian berikut : 

1. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan 

untuk dimiliki selama setahun atau kurang. 

2. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. 

3. Investasi property adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan 

atau dioperasikan oleh perusahaan yang berinvestasi atau perusahaan lain dalam 

grup yang sama dengan perusahaan yang berinvestasi. 

4. Investasi dagang adalah investasi yang ditujukan untuk mempermudah atau 

mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan. 

Menurut Irhm Fahmi (2012:3) investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk 

pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana 
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tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan 

(compounding). 

2.1.5 Tujuan Investasi 

Menurut Irham Fahmi (2012:3) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi 

dalam suatu keputusan, diperlukan ketegasan terhadap tujuan yang diharapkan. 

Begitu pula halnya dalam bidang investasi. Adapun tujuan dari investasi antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut, 

2. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit 

actual), 

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, 

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

2.1.6 Pengertian Saham 

Menurut Irham fahmi (2012:85) saham adalah : 

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan, 

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

dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, 

3. Persediaan yang siap untuk dijual. 

2.1.7 Faktor Naik dan Turunnya Harga Saham 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengeruhi naik dan turunnya harga saham, 

diantaranya yaitu : 

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi 
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2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha), 

seperti membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu,dll 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba 

4. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan 

5. Adanya risiko sistematis  

2.1.8 Earning Per Share (EPS) 

Menurut Irham Fahmi (2012:96) Earning Per Share atau pendapatan per 

lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para 

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. 

Menurut Kieso (2014:770) laba per saham (earning per share) menunjukkan laba 

yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Jadi, laba per saham hanya 

dilaporkan untuk saham biasa. Menurut Kieso (2014:771), laba per saham dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

a. Laba Per Saham-Struktur Modal Sederhana  

Struktur modal perusahaan bersifat sederhana jika hanya terdiri dari saham 

biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial (potential common stock) yang pada 

saat konversi atau penggunaan dapat mendilusi laba per saham biasa. Laba per saham 

berhubungan dengan laba per saham biasa. Jika suatu perusahaan memiliki baik 

saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen 

tahun berjalan dikurangi dari laba bersih unuk memperoleh laba yang tersedia untuk 

pemegang saham biasa.  Rumus untuk menghitung EPS adalah sebagai berikut : 
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     Laba Per Saham =  

Kieso (2014:771) 

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar (weiahted average number of 

shares outstanding) selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan 

jumlah per saham.  Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode itu akan 

mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari 

periode peredarannya.  Dasar pemikiran untuk pendekatan ini adalah mencari jumlah 

ekuivalen dari keseluruhan saham yang beredar selama tahun berjalan.  

b. Laba Per Saham-Struktur Modal Kompleks  

Struktur modal bersifat kompleks (complex capital structure) apabila 

perusahaan mempunyai sekuritas konvertibel, opsi, warran (warrants) atau hak-hak 

lainnya atas konversi atau penggunaan yang dapat mendilusi laba per saham. 

Perhitungan laba per saham yang didilusi (diluted earning per share) sama dengan 

perhitungan EPS dasar.  Perbedaannya adalah bahwa EPS yang didilusi mencakup 

pengaruh dari seluruh saham biasa dilutif yang potensial, yang telah beredar selama 

periode berjalan.  Rumus EPS yang didilusi adalah sebagai berikut : 

 EPS yang didilusi =   

 

      Kieso (2014:775) 

Laba bersih –deviden 

preferen 

jumlah saham yang 

beredar Rata-rata 

tertimbang 

- 

Dampak 

saham 

konvertibel - 

Dampak 

Opsi,Waran dan 

Sekuritas Dilutif 

Lainnya 

Laba bersih – Dividen Saham Preferen 

 Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham yang Beredar 
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Dalam penelitian ini EPS yang digunakan adalah EPS dasar.  Karena EPS dasar tidak 

mencakup saham biasa potensial (potential common stock) yang pada saat konversi 

atau penggunaan dapat mendilusi laba per saham biasa. 

2.1.9 Pengertian Financial Leverage 

Financial leverage adalah penggunaan sumber dana tertentu yang akan 

mengakibatkan beban tetap yang berupa biaya bunga. Sumber dana ini dapat berupa 

utang obligasi, kredit bank dan sebagainya.  Menurut Agus (2001:263) dalam Siti 

(2012:4), financial leverage adalah “Penggunaan sumber dana yang memiliki beban 

tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih 

besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia 

bagi pemegang saham”. Semakin tinggi rasio financial leverage maka semakin besar 

risiko yang dihadapi, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang 

lebih rendah dari pada biaya tetap yang harus dibayar  maka penggunaan leverage 

akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham.  Rasio 

leverage yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah.  Dalam 

penelitian ini rasio leverage yang digunakan adalah DER (Debt To Equity Ratio) 

karena dapat menggambarkan risiko dan prospek suatu perusahaan. 

2.1.10 Pengertian Rasio Keuangan 

Menurut Susan Irawati (2006:22) rasio keuangan merupakan suatu teknik 

analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur 

kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-

hasil usaha dari suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan jalan 

membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, 

baik daftar neraca maupun rugi-laba. 
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 Ada dua penggolongan jenis-jenis rasio keuagan berdasarkan sumber data dan 

tujuan atau informasi kondisi keuangan yaitu : 

1.  Ditinjau dari Sumber Data 

a. Financial Analysis Ratio (Balance Sheet Ratio) 

b. Operating Analysis Ratio (Income Statement Ratio) 

c. Operating Financial Analysis Ratio (Inter-Statement Ratio) 

2.  Ditinjau dari Tujuan atau Informasi Kondisi Keuangan 

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

b. Rasio Aktivitas (Activity Ratio) 

c. Rasio Keuntungan (Profitability Ratio) 

d. Rasio Leverage (Leverage Ratio) 

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan perusahaan dibelanjai 

atau didanai dengan pinjaman. Apabila perusahaan tidak menggunakan leverage 

dalam struktur modalnya, maka perusahaan dalam beroperasi sepenuhnya 

menggunakan modal sendiri, sehingga risiko perusahaan menjadi kecil.  Semakin 

besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar jumlah pinjaman yang 

digunakan, sehingga risiko keuangan yang diharapkan perusahaan semakin besar. 

Ukuraan rasio leverage dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

a. Total Debt to Total Assets Ratio 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana atau 

modal yang berasal dari pinjaman.  Semakin tinggi tingkat rasio ini, semakin tinggi 
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risiko keuangan perusahaan.  Rumus untuk menghitung Total Debt to Total Assets 

Ratio adalah sebagai berikut : 

 

Total Debt to Total Assets Ratio =  

 

        Susan Irawati (2006:42) 

b. Total Debt to Total Equity Ratio 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perimbangan antara 

kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri.  Semakin tinggi rasio ini 

berarti modal sendiri yang digunakan semakin sedikit dibandingkan dengan 

hutangnya atau kewajibannya.  Rumus untuk menghitung Total Debt to Total Equity 

Ratio adalah sebagai berikut : 

Total Debt to Total Equity Ratio =  

 

        Susan Irawati (2006:44) 

c. Time Interest Earned Ratio 

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya. 

Rumus untuk menghitung Time Interest Earned Ratio adalah sebagai berikut : 

Time Interest Earned Ratio =  

        

Susan Irawati (2006:45) 

 

Total Debt 

Total Assets 
X 100% 

Total Debt 

Total Equity 
X 100% 

EBIT 

Interest 

X 1 time 
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d. Fixed Chage Converage Ratio 

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kesanggupan perusahaan dalam 

memenuhi beban tetapnya berupa bunga beserta angsuran pokok pinjaman, 

pembayaran dividen saham preferent, dan sewa dengan laba yang diperolehnya. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung Fixed Chage Converage Ratio adalah 

sebagai berikut : 

Fixed Chage Converage Ratio =  

 

Susan Irawati (2006:49) 

e. Debt Service Converage Ratio 

Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kesanggupan seatu perusahaan 

dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman dengan laba 

yang diperolehnya.  Rumus yang digunakan untuk menghitung Debt Service 

Converage Ratio adalah sebagai berikut : 

DSCR =  

 

 

Susan Irawati (2006:50) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang return saham juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantara adalah Ruriana (2011), Nike (2013), Reza (2012), Meita (2013), Irvan 

(2010), dan Ayu (2013).  Penelitian Ruriana (2011) menguji ukuran perusahaan, 

EBIT + Rent 

Interest + Rent 
X 1 time 

EBIT 

              Angsuran Pokok Pinjaman 

(1-Tax) 

Interest   + 

+ 

X 1 time 
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leverage, economic value added, return on investment, dan earning per share 

terhadap return yang diterima pemegang saham.  Proksi yang digunakan adalah  

ukuran  perusahaan,  Debt To Equity Ratio (DER), Economic Value Added (EVA), 

Return On Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS).  Penelitian tersebut  

memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, leverage,  dan EVA berpengaruh 

signifikan terhadap return saham.  Sedangkan ROI dan EPS tidak berpengaruh 

signifikan terhadap retun saham.  Namun, secara simultan variabel ukuran 

perusahaan, leverage, EVA, ROI, dan EPS secara simultan dan signifikan 

berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian Nike (2013) menguji kinerja perusahaan dan risiko sistematis 

terhadap retun saham. Proksi yang digunakan adalah DER, EPS, dan beta.  Penelitian 

tersebut memperoleh hasil bahwa kinerja perusahaan yang diproksikan dengan EPS 

dan risiko sistematis berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. 

Sedangkan kinerja perusahaan yang diproksikan dengan DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham.  

Penelitian Reza (2012) menguji likuiditas saham dan ROE terhadap return 

saham.  Proksi yang digunakan adalah Trading Volume Activity, Bid-Ask Spread, dan 

ROE.  Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa likuiditas saham dan return on 

equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return.  Penelitian Meita (2013) 

menguji beta, size dan debt ratio terhadap return saham.  Proksi yang digunakan 

adalah beta, size, dan DER.  Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara beta, size, dan debt ratio terhadap return saham. 
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Penelitian Irvan (2010) menguji Return On Equity (ROE) dan Earning Per 

Share (EPS) terhadap return saham. Proksi yang digunakan adalah ROE dan EPS. 

Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa variabel ROE memiliki hubungan yang 

rendah dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel return saham. 

Sedangkan, variabel EPS memiliki hubungan yang kuat dan  berpengaruh secara 

signifikan terhadap return saham.  Penelitian Ayu (2013) menguji Return On Equity 

(ROE), Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan volume 

perdagangan saham terhadap return saham.  Proksi yang digunakan adalah ROE, 

EPS, PER dan TVA.  Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa EPS, PER, dan 

volume perdangan  saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham. 

Sedangkan ROE berpengaruh negatif terhadap return  saham.  Ringkasan penelitian-

penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat dalam 

Tabel 2.1 berikut. 



 
 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

No 

 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel Penelitian 

 

Persamaan dengan 

Penelitian Penulis 

 

Perbedaan dengan 

Penelitian Penulis 

 

Hasil Penelitian 

 

 

1 

 

Ruriana Ulfa       

     (2011) 

 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Leverage, 

Economic Value Added, 

Return On Investment, 

Dan Earning Per Share 

Terhadap Return Yang 

Diterima Pemegang 

Saham (Studi Empiris 

pada Industri Makanan 

dan Minuman  di Bursa 

Efek Indonesia) 

 

 

Variabel independen 

yang digunakan adalah 

Ukuran Perusahaan , 

Leverage, Economic 

Value Added (EVA), 

Return On Investment 

(ROI), Earning Per 

Share (EPS), dan 

variabel dependen yang 

digunakan adalah return 

saham. 

 

Persamaan penelitian 

Ruriana (2011) dengan 

penelitian penulis adalah 

penggunaan DER dan 

EPS pada variabel 

independen. 

 

Perbedaan penelitian 

Ruriana (2011) dengan 

penelitian penulis adalah 

pada perhitungan return. 

Penulis menggunakan 

metode event study 

untuk menghitung return 

yaitu menghitung return 

berdasarkan tanggal 

pengumuman laporan 

keuangan perusahaan. 

 

1. Hasil pengujian 

berdasarkan uji t 

menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

2. Hasil pengujian 

berdasarkan uji t 

menunjukkan bahwa 

leverage berpengaruh 

terhadap return saham. 

3. Hasil pengujian 

berdasarkan uji t 

menunjukkan bahwa 

EVA berpengaruh 

signifikan terhadap 

retun saham. 

4. Hasil pengujian 

berdasarkan uji t 

menunjukkan bahwa  
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ROI tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

retun saham. 

5. Hasil pengujian 

berdasarkan uji t 

menunjukkan bahwa 

EPS tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham. 

6. Hasil pengujian 

berdasarkan uji f 

menunjukkan bahwa 

variabel ukuran 

perusahaan,leverage, 

EVA, ROI, dan EPS 

secara simultan dan 

signifikan berpengaruh 

terhadap return saham. 

 

 

2 

 

 Nike Kurnia 

    (2013) 

 

 Pengaruh Kinerja 

Perusahaan dan Risiko 

Sistematis Terhadap 

Return Saham (Studi 

Empiris Pada Perusahaan 

Property dan Real Estate 

yang Terdaftar di BEI)  

 

 

Variabel independen 

yang digunakan adalah 

kinerja perusahaan, 

risiko sistematis, dan 

variabel dependen yang 

digunakan adalah return 

saham. 

 

Persamaan penelitian 

Nike (2013) dengan 

penelitian penulis adalah 

penggunaan DER dan 

EPS sebagai variabel 

independen. 

 

Perbedaan penelitian 

Nike (2013) dengan 

penelitian penulis adalah 

pada perhitungan return. 

Penulis menghitung 

return dalam 7 hari 

sebelum pengumuman 

laporan keuangan dan 7 

hari setelah 

pengumuman laporan 

keuangan. 

 

1. Kinerja perusahaan 

yang diproksikan 

dengan EPS 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap return 

saham pada perusahaan 

Property dan Real 

Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI).  

2. Kinerja perusahaan 

yang diproksikan 

dengan DER tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham 

pada perusahaan 

Property dan Real 

Estate yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia 

(BEI).  

3. Risiko sistematis 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap return 

saham pada perusahaan 

Property dan Real 

Estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI).  

 

 

3 

 

Reza Ferdian 

(2012) 

 

Pengaruh Likuiditas 

Saham Dan Retun On 

Equity (ROE) Perusahaan 

Terhadap  Tingkat 

Pengembalian Saham 

(Studi Pada Perusahaan 

yang Berada pada Index 

LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)  Periode 

2009-2011). 

 

Variabel independen 

yang digunakan adalah 

likuiditas saham, dan 

ROE serta tingkat 

pengembalian saham 

sebagai variabel 

dependen. 

 

Persamaan penelitian 

Reza (2012) dengan 

penelitian penulis adalah 

menggunakan tingkat 

pengembalian saham 

atau return saham 

sebagai variabel  

 

dependen. 

 

Perbedaan penelitian 

Reza (2012) dengan 

penelitian penulis adalah 

pada perhitungan return. 

Penulis menggunakan 

metode event study  

 

untuk menghitung return 

yaitu menghitung return 

berdasarkan tanggal 

pengumuman laporan 

keuangan perusahaan. 

 

1. Secara simultan 

Likuiditas Saham (X1) 

dan Return On Equity 

(X2) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Rate Of Return (Y) 

pada perusahaan LQ45 

di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

periode 2009-2011 

2. Secara parsial 

Likuiditas Saham (X1) 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Rate Of Return (Y) 

pada perusahaan LQ45 

di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

periode 2009-2011 

3. Secara parsial Return 

On Equity (X2) tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Rate Of 

Return (Y) pada 

perusahaan LQ45 di 

Bursa Efek Indonesia 
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(BEI) periode 2009-

2011 

 

 

4 

 

Meita Rizkia 

(2013) 

 

Pengaruh Beta, Size Dan 

Debt Ratio Terhadap 

Return Saham Pada 

Perusahaan-Perusahaan 

Pertambangan Yang 

Termasuk Kedalam LQ-

45 Periode 2008-2012 

 

Variabel independen 

yang digunakan adalah 

beta, size, dan DER serta 

return saham sebagai 

variabel dependen. 

 

Persamaan penelitian 

Meita (2013) dengan 

penelitian penulis adalah 

menggunakan DER 

sebagai variabel 

independen. 

 

Perbedaan penelitian 

Meita (2013) dengan 

penelitian penulis adalah 

pada perhitungan return. 

Penulis menggunakan 

metode event study  

untuk menghitung return 

yaitu menghitung return 

berdasarkan tanggal 

pengumuman laporan 

keuangan perusahaan. 

 

1. Secara parsial tidak 

terdapat pengaruh yang 

signifikan Beta 

terhadap Return Saham 

2. Secara parsial tidak 

terdapat pengaruh yang 

signifikan Size 

terhadap Return Saham 

3. Secara parsial tidak 

terdapat pengaruh yang 

signifikan Debt Ratio 

terhadap Return Saham 

4. Secara simultan tidak 

terdapat pengaruh 

Beta,Size, dan Debt 

Ratio  terhadap Return 

Saham 
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Irvan Agustian 

 

(2010) 

 

Pengaruh Return On 

Equity (ROE) dan Earning 

Per Share (EPS) Terhadap 

Return Saham Pada 

Perusahaan Bakrie Group 

yang Terdaftar di BEI 

Periode 2004-2008 

 

Variabel independen 

yang digunakan  

 

adalah ROE dan EPS 

serta return saham 

sebagai variabel 

dependen. 

 

Persamaan penelitian 

Irvan (2010) dengan 

penelitian penulis adalah 

menggunakan EPS 

sebagai variabel 

independen. 

 

Perbedaan penelitian 

Irvan (2010) dengan  

penelitian penulis  

adalah pada perhitungan 

return. Penulis 

menggunakan metode 

event study  

untuk menghitung return 

yaitu menghitung return 

berdasarkan tanggal 

pengumuman laporan 

keuangan perusahaan. 

 

1. Secara parsial variabel 

ROE (X1) memiliki 

hubungan yang rendah 

dan tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap variabel 

Return Saham (Y). 

2. Secara parsial variabel 

EPS (X2) memiliki 

hubungan yang kuat 

dan  berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap variabel 

Return Saham (Y). 

3. Secara simultan 
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variabel  ROE (X1) 

dan EPS (X2) memiliki 

hubungan yang kuat 

dan  berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap variabel 

Return Saham (Y). 

 

 

6 

Ayu Leviati 

(2013) 

Pengaruh Return On 

Equity, Earning Per 

Share, Price Earning 

Ratio, Dan Volume 

Perdagangan Saham 

Terhadap Return Saham 

Pada Sektor 

Pertambangan Yang Go 

Public di Bursa Efek  

Indonesia periode 2007-

2011 

Variabel independen 

yang digunakan adalah 

ROE, EPS, PER, dan 

volume perdagangan 

saham serta return saham 

sebagai variabel 

dependen. 

Persamaan penelitian 

Ayu (2013) dengan  

penelitian penulis adalah 

menggunakan EPS 

sebagai variabel 

independen. 

Perbedaan penelitian 

Ayu (2013) dengan  

penelitian penulis  

adalah pada perhitungan 

return. Penulis 

menggunakan metode 

event study  

untuk menghitung return 

yaitu menghitung return 

berdasarkan tanggal 

pengumuman laporan 

keuangan perusahaan. 

1. Secara simultan  

EPS, PER, dan volume 

perdangan  saham 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

return  saham. 

Sedangkan ROE 

berpengaruh negative 

terhadap return  saham 

pada sektor 

pertambangan periode 

2007-2011. 

2. Secara parsial  

EPS,PER, dan volume 

perdangan  saham 

menunjukkan adanya 

pengaruh yang  

signifikan terhadap 

return  saham. 

Sedangkan ROE tidak 

memiliki pengaruh 

secara parsial terhadap 

return  saham pada 

sektor pertambangan 

periode 2007-2011. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Variabel X atau variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

- Debt To Equity Ratio (DER) 

Debt To Equity Ratio (DER) merupkan perbandingan antara total 

hutang/kewajiban dengan ekuitas pemegang saham.  Rasio ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan dibiaya oleh hutang.  Semakin tinggi tingkat 

DER maka retun yang akan didapatkan oleh pemegang saham akan semakin kecil. 

Rumus untuk menentukan DER adalah sebagai berikut : 

DER= Total Hutang   

            Total Ekuitas 

- Earning Per Share (EPS) 

Earning per share (EPS) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh bagi pemegang saham.  Semakin 

tinggi EPS maka return  yang akan dihasilkan oleh pemegang saham akan 

semakin tinggi.  Rumus yang digunakan untuk menghitung EPS adalah sebagai 

berikut : 

EPS = Laba Bersih – Deviden Saham Preferen 

           Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah return saham.  Return adalah 

pengembalian yang diterima oleh investor atas investasi yang ditamankannya.  

Return berupa deviden atau capital gain.  Semua investor pasti mengharapkan 

tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang ditanamkannya.   

 

 

X 100% 
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Rumus untuk menentukan return adalah sebagai berikut : 

Rt = 𝑷𝒕 − 𝑷𝒕−𝟏 + Yield 

       𝑷𝒕-1 

2.3.1  Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham 

Rasio utang atau sering disebut dengan leverage ratio merupakan 

perbandingan antara dana yang disediakan oleh pihak internal perusahaan dengan 

dana dari kreditor.  Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan didanai 

oleh utang dalam kegiatan operasinya. Menurut Basuki (2012) dalam Rialdi 

(2014:45) meningkatnya pinjaman akan mengurangi laba bersih karena digunakan 

untuk membayar bungan pinjaman maka hak pemegang saham juga semakin 

berkurang. 

Perubahan dalam penggunaan utang akan mengakibatkan perubahan laba per 

saham (EPS) dan karena itu, juga akan mengakibatkan perubahan harga saham.  

Dengan kata lain, semakin tinggi rasio utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

makan akan membuat return saham turun karena dengan tingginya rasio utang 

maka menunjukkan beban bunga yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan 

juga akan semakin tinggi.  Beban bunga yang harus dibayar oleh suatu perusahaan 

akan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.  Semakin tinggi beban yang 

harus ditanggung perusahaan maka akan membuat laba bersih perusahan 

berkurang dan sebaliknya.  Jika laba laba bersih yang dihasilkan oleh suatu 

perusahan menurun maka retun yang akan diterima oleh pemegang sahampun 

akan ikut menurun. 
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2.3.2  Pengaruh Earning Per Share (EPS) Terhadap Return Saham 

Menurut Irham Fahmi (2012:96) Earning Per Share atau keuntungan per 

lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para 

pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki.  Artinya, semakin tinggi 

EPS yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka return yang akan diterima oleh 

pemegang saham juga akan semakin meningkat. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dilihat bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

          : Diteliti secara simultan 

          : Diteliti secara parsial 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Menurut Deni (2013:120) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

           DER (X1) 

            EPS (X2) 

           Return Saham  (Y) 
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fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan bagan kerangka 

pemikiran diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Debt To Equity (DER) berpengaruh secara parsial terhadap return saham. 

H2 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara parsial terhadap return saham. 

H3 :Debt To Equity (DER) dan Earning Per Share (EPS) berpengaruh secara  

simultan terhadap return saham. 

 

 


