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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Pengertian Pengaruh 

Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

(2001; 849) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuataan seseorang.  

 Dari pengertian di atas telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaruh 

adalah merupakan sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu 

yang lain. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pengaruh 

merupakan hubungan sebab-akibat antar variabel. Dalam hal ini variabel yang 

dijadikan penelian yaitu, Return On Equity (ROE), Earning per Share (EPS), dan 

Volume Perdagangan Saham akan memberikan pengaruh terhadap Return Saham. 

2.2   Return On Equity (ROE) 

 Menurut Fahmi (2011: 137), ROE disebut juga dengan laba atas equity. 

Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya 

yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Sedangkan menurut 

Kasmir (2012: 115) adalah:  

“ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dan 

modal sendiri. Rasio ini menunjukan efisiensi modal sendiri, semakin 

tinggi rasio ini maka semakin baik. Artinya. posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat. demikian pula sebaliknya.” 
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 Menurut Gitman (2012:82) return on equity adalah : 

 “Return on common equity meansures the return earned on the common 

stock holder’s investment in the firm.”  

 Sedangkan menurut Gumanti (2011: 116), ROE merupakan rasio yang 

menunjukan seberapa mampu perusahaan menggunakan modal yang ada untuk 

menghasilkan laba atau keuntungan. Secara matematis rumus ROE dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

  

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio 

pengembalian ekuitas (return on equity) adalah rasio profitabilitas yang 

menunjukan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para 

pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. 

Dengan kata lain, jika kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (share holder’s equity) yang dimiliki 

semakin tinggi maka suatu perusahaan memiliki peluang untuk memberikan 

pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. 

2.3 Earning per Share (EPS) 

 Earning per Share (EPS) atau pendapatan perlembar saham adalah bentuk  

keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar 

saham yang dimilikinya (Fahmi, 2011:138). Sedangkan menurut Tandelilin (2010: 

373), EPS adalah laba bersih yang siap dibagikan kepada para pemegang saham 

dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan. Menurut Kasmir (2012: 115), 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  ROE =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

Total Equity
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EPS disebut juga dengan rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur 

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. EPS 

menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa 

atau laba bersih per lembar saham biasa (Retnowati, 2012: 185).  

 

 

 Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa EPS 

merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap 

lembar saham dan mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi para pemegang saham 

2.4 Volume Perdagangan Saham 

Saham  merupakan tanda penyertaan  modal seseorang atau pihak (badan 

usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan 

modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, 

klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS).  

Menurut Wira (2010 :93) pengertian volume perdagangan saham adalah: 

“Volume perdagangan sebenarnya menggambarkan pertempuran antara 

permintaan dan penawaran sehingga perubahan permintaan saham oleh 

pelaku pasar akan mempengaruhi volume perdagangannya.” 

Pengaruh terhadap tinggi rendahnya volume saham dapat disebabkan oleh 

banyak faktor seperti pergantian direksi, kondisi internal perusahaan, laju inflasi, 

dan lainnya. Dalam penelitian ini, akan dilihat pengaruhnya secara mikro, yaitu 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒  𝐸𝑃𝑆 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥  𝐸𝐴𝑇 

 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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dari laporan keuangan sebagai informasi akuntansi yang mendasari penilaian. 

Informasi dari laporan keuangan inilah yang digunakan oleh investor untuk 

melakukan penilaian dan mengambil keputusan apakah akan membeli atau 

menjual. Besar kecilnya transaksi permintaan saham inilah yang kemudian akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya volume saham yang diperdagangkan.  

Volume perdagangan saham sendiri menurut Ong (2011:101) adalah: 

“Volume perdagangan saham adalah salah satu parameter penting yang 

menunjukkan transaksi yang terjadi dalam aktivitas perdagangan pada 

suatu sesi atau mencerminkan jumlah saham yang berpindah tangan. 

Jumlah (volume) perdagangan yang tinggi menunjukkan minat partisipasi 

yang besar dari para pelaku pasar, sedangkan jumlah (volume) 

perdagangan yang minim menunjukkan minat yang kurang dari pelaku 

pasar.” 

 

Pendapat hampir serupa dengan pendapat dari Debikel (2011) yang 

menyatakan bahwa:  

“Volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan 

untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter 

volume saham yang diperdagangkan di bursa efek.” 

Volume penjualan saham merupakan penjumlahan dari setiap transaksi 

yang terjadi di bursa pada waktu tertentu untuk mengetahui likuiditas saham dan 

akan berpengaruh terhadap pergerakan saham  

Tingkat volume penjualan saham yang cenderung fluktuatif menunjukkan 

perdagangan yang cepat hal ini dipengaruhi oleh informasi yang masuk ke bursa 

dan minat investor yang tinggi terhadap saham tersebut, minat investor untuk 

melakukan transaksi jual beli saham akan mudah terpengaruh oleh tinggi atau 
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rendahnya tingkat profitabilitas serta harga saham maupun faktor lain yang 

mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi. 

Volume perdagangan merupakan ukuran besarnya volume saham tertentu 

yang diperdagangkan, mengindikasikan kemudahan dalam memperdagangkan 

saham tersebut. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan volume 

perdagangan saham.  

Pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis 

informasi dari suatu pengumuman sebagai signal baik (good news) atau signal 

buruk (bad news) pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar 

sudah menerima informasi tersebut. Pengumuman informasi yang dianggap 

sebagai signal baik bagi investor, akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam 

volume perdagangan saham.  

Pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor 

tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan 

bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. 

Besarnya variabel atas volume perdagangan tercermin melalui indikator aktivitas 

volume perdagangan (Trading Volume Activity). Trading Volume Activity (TVA) 

merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar 

modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 

perdagangan saham di pasar modal. 

Menurut Cincin Haosan (2012) Perhitungan volume perdagangan saham 

(Total Volume Activity) dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 
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perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan 

keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan pada kurun waktu yang sama. 

Rumus perhitungan TVA ini dapat dituliskan sebagai berikut 

 

 

2.5  Return Saham 

 Motivasi utama investor menanamkan modalnya dalam suatu unvestasi 

adalah mendapatkan tingkat pengembalian (return) investasi yang optimal. Return  

merupakan keuntungan yang diperoleh oleh investor dari investasinya. Pengertian 

umum return adalah suatu hasil pengembalian yang diperoleh dari suatu dana atau 

modal yang ditanamkan pada suatu investasi, baik berupa asset rill (real assets) 

maupun asset keuangan (financial assets). 

2.5.1 Pengertian Return Saham  

 Adanya aktivitas yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan 

perusahaan, memberikan sinyal bagi investor untuk menanamkan sahamnya 

dengan harapan investor tersebut memperoleh keuntungan yang diharapkan. 

 Menurut Jogiyanto (2009;199), return saham merupakan tingkat 

pengembalian berupa imbalan yang diperoleh dari hasil jual beli saham. 

Sedangkan menurut M. Syamsul (2008:291): 

“Return saham yaitu pengembalian dari suatu investasi dalam suatu periode 

tertentu. Pengembalian yang merupakan selisih untung/rugi dari harga 

saham sekarang dengan harga saham periode lalu“ 

 

TVA𝑖𝑡 =
 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛  𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑡𝑢 𝑡

 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝐵𝐸𝐼 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡 
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Menurut Rusdin (2008: 110), menjelaskan bahwa : 

“Return saham ditentukan menurut hukum permintaan-penawaran atau 

kekuatan tawar menawar. Makin banyak orang yang ingin membeli, maka 

harga saham tersebut cenderung bergerak naik. Sebaliknya, semakin banyak 

orang yang ingin menjual saham maka saham tersebut akan bergerak turun.” 

 

Menurut Gitman (2012: 228), menjelaskan bahwa, 

 

“The total rate of return is the total gain or loss experience on  an 

investment over a given period of time. It commonly measured as the change 

in value plus  any cash distributing during period of time, expressed as a 

percentage of the beginning period investment value”. 

 

Artinya return saham atau tingkat pengembalian adalah tingkat 

pengembalian untuk saham biasa dan merupakan pembiayaan kas yang diterima 

akibat kepemilikan suatu saham pada saat awal investasi. Jadi return berdasar dari 

dua sumber, yaitu pendapatan (dividend), dan perubahan harga pasar saham 

(capital gain/loss). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan return saham adalah 

imbalan hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh investor atas investasi yang 

dilakukan berupa capital gain atau capital loss dan yield. Jika harga investasi 

sekarang lebih tinggi dari harga investasi periode lalu berarti keuntungan modal 

(capital gain).         

 Dalam penelitian ini hanya memperhitungkan return saham yang berasal 

dari capital gain tanpa memperhitungkan adanya dividen yield. pada  dasarnya 

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. Return yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah return realisasi atau sering disebut dengan actual 
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return.         

 Menurut Jogiyanto (2009: 199) return saham dibebankan menjadi 2, yaitu: 

1. Return realisasi 

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

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. 

Return historis juga berguna sebagai dasar tertentu return ekspektasi 

(expected return) dan risiko dimasa datang. 

2. Return ekspektasi 

Return ekspektasi (expected return) merupakan return yang diharapkan 

akan diperoleh oleh investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return 

realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi  sifatnya belum 

terjadi. Ketika investor menginvestasikan dananya maka akan 

mensyaratkan tingkat return tertentu dan jika periode investasi telah 

berlalu, investor tersebut akan dihadapkan pada tingkat return yang 

sesungguhnya diterima. 

2.5.2  Perhitungan Return Saham 

 Bringham and Houston (2010:388) menjelaskan perhitungan dari tingkat 

keuntungan yang dihasilkan oleh dividen dan tingkat keuntungan yang dihasilkan 

oleh capital gain sebagai betikut: 

1.  Dividen Yield (Imbal Hasil Dividen) 

   Dividen yang diharapkan dibagi dengan harga saham saat ini. 

 𝐷1

𝑃0
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  1 =  ilai  ivi    

  0 =  a  a      lia   a a  

2.  Capital Gain Yield (Imbal Hasil Keuangan Modal) 

 Keuntungan modal sepanjang satu tahun tertentu dibagi dengan harga 

awal.  

 

   =  a  a     uala   a a  

    1 =  a  a Awal   ti a      lia   a a  

2.6. Analisis Rasio Keuangan  

2.6.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

 Menurut Samryn (2011:409), analisis rasio keuangan adalah suatu cara 

yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. 

Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting 

mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan. 

 Sedangkan menurut Warsini dan Bambang dalam Fahmi (2011:108) 

analisis rasio keuangan adalah: 

“Analisis rasio keuangan merupakan instrument analisis prestasi perusahaan 

yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang 

ditujukan untuk menunjukan perubahan dalam kondisi keuangan atau 

prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan 

tersebut, untuk kemudian menunjukan risiko dan peluang yang melekat 

pada perusahaan yang bersangkutan.” 

 

Sedangkan menurut Sutrisno (2013:212) analisis rasio keuangan adalah: 

“Menghubungkan elemen – elemen yang ada pada laporan keuangan seperti 

elemen – elemen dari berbagai aktiva satu dengan lainnya, elemen – elemen 

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡  1

𝑃𝑡 1
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pasiva yang satu dengan lainnya, elemen aktiva dan pasiva, elemen – 

elemen neraca dengan elemen – elemen laba/rugi.” 

 

 Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan adalah alat perusahaan 

untuk mengukur kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh perusahaan dibidang 

keuangan, dengan membandingkan angka – angka yang satu dengan angka yang 

lainnya dari suatu laporan keuangan 

2.6.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dengan dipergunakannya rasio 

keuangan menurut Fahmi (2011:109), yaitu: 

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat 

menilai kinerja dan prestasi perusahaan 

2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai 

rujukan untuk membuat perencanaan 

3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi 

kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan 

4. 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 

5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholders organisasi 

2.6.3 Jenis-jenis Analisis Rasio Keuangan 

 Menurut Fahmi (2011:121), beberapa rasio keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi: 
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1. Rasio Likuiditas 

 Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.  

Rasio likuiditas terdiri dari: 

 Current Ratio 

 Quick Ratio atau Acid Test Ratio 

 Net Working Capital Ratio 

 Cash Flow Liquidity Ratio 

2. Rasio Leverage atau Solvabilitas 

 Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme 

leverage (utang ekstrem), yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang 

yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban tersebut. Maka dari itu 

sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak 

diambil dan dari mana sumber – sumber yang dapat dipakai untuk 

membayar utang. Rasio leverage secara umum ada 8 yaitu: 

 Total Debt to Equity Ratio 

 Total Debt to Total Assets Ratio 

 Time Interest Earned 

 Cash Flow Coverage 

 Long-term Debt to Total Capitalization 

 Fixed Charge Coverage 
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 Cash Flow Adequancy 

3. Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna 

menunjang aktivitas perusahaan. dimana penggunaan aktivitas ini 

dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang 

maksimal. Rasio aktivitas secara urnum terdiri dari: 

 Inventory Turnover 

 Day Sales Outstanding 

 Fixed Assets Turnover 

 Total Assets Turnover 

4. Rasio Profitabilitas 

 Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuangan perusahaan. Secara umum rasio profitabilitas terdiri 

dari: 

 Gross Profit Margin 

 Earning Per Share 

 Net Profit Margin 

 Return On Total Assets 

 Return On Equity 
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5. Rasio Pertumbuhan 

 Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam 

industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio 

pertumbuhan ini umunmya dilihat dan berbagai segi yaitu dari segi sales 

(penjualan), Earning After Tax (EAT), laba per lembar saham, dividen per 

lembar saham dan harga pasar per lembar saham. 

6. Rasio Nilai Pasar 

 Rasio nilai pasar yatu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi 

di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen 

perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan 

dampaknya pada masa yang akan datang. Rasio ini terdiri dari: 

 Price Earning Ratio 

 Book Value Per Share 

 Price Book Value 

 Dividend Yield 

 Dividen Payout Ratio 

2.7 Investasi 

2.7.1 Pengertian Investasi 

 Terdapat banyak pengertian mengenai investasi. Smith dan Skousen dalam 

Fahmi (2012:2) mengemukakan:   

  “Investing activities: transaction and events the purchase and sale of

 securities (excluding cash equivalents), and buliding and equipment. And

 other asset not generally held for sale, and the making, and collecting for
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 loans. They are not classified as operating activities, since the relate only

 indirectly to the central, ongoing operations ofentity.” 

  

 Adapun pengertian lain investasi seperti yang dikemukakan oleh 

Sunariyah (2011:4), yaitu 

“Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang 

dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa-masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal 

dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai 

kelebihan dana.” 

 

Sedangkan definisi Investasi menurut Tandelilin (2010:2), yaitu  

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang” 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan 

penanaman modal unuk satu atau lebih aktiva dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan dimasa yang akan datang dan biasanya investasi berjangka panjang 

untuk waktu yang lama. 

2.7.2 Tujuan Investasi 

 Tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan dari aset yang 

menjadi objek investasi. Selain itu menurut Fahmi (2011:7) dalam bidang 

investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 

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. 
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4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. 

2.7.3 Penilaian Investasi  

Menurut Sunariyah (2011:166-167) untuk menganalisis surat berharga 

saham digunakan dua analisis yaitu:  

1.   Analisis Teknikal  

  Analisis teknikal (technical analysis) merupakan suatu teknis analisis 

yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk 

berusaha mengakses permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau 

pasar secara keseluruhan. Analisis ini menggunakan data pasar yang 

dipublikasikan, seperti: harga saham, volume perdagangan, indeks harga 

saham gabungan dan individu. Fokus analisis teknikal adalah ketetapan waktu. 

Sasaran yang ingin dicapai pada pendekatan ini adalah ketetapan waktu dalam 

memprediksi pergerakan harga (price movement) jangka pendek suatu saham. 

Para analisis teknikal lebih menekankan pada perubahan harga dari pada 

tingkat harga, oleh sebab itu analisis lebih ditekankan untuk meramal trend 

perubahan harga tersebut.  

2.   Analisis Fundamental  

  Analisis fundamental didasarkan pada suatu anggapan bahwa setiap 

saham memilki nilai intrinsik. Nilai intrinsik inilah yang diestimasi oleh para 

pemodal atau analisis. Nilai intrinsik ini merupakan suatu fungsi dari variabel-

variabel perusahaan yang dikombinasikan untuk menghasilkan suatu return 

yang diharapkan dan suatu risiko yang melekat pada saham tersebut. Hasil 

estimasi nilai instrinsik kemudian dibandingkan dengan harga pasar yang 
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sekarang (current market price). Harga pasar suatu saham merupakan refleksi 

dari rata-rata nilai instrinsiknya. Terdapat dua pendekatan fundamental yang 

umumnya digunakan dalam melakukan penilaian saham, yaitu pendekatan 

laba (price earning ratio) dan pendekatan nilai sekarang (present value 

approach). 

2.8 Barang Konsumsi 

Pengertian barang konsumsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh 

konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga yang bersifat sekali habis. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2014:249), yaitu: 

“Cunsumer product is a product bought by final consumers for personal 

consumption.” 

Artinya, Barang konsumsi adalah barang (produk) yang dibeli oleh 

konsumen akhir untuk dikonsumsi pribadi 

Menurut Kotler dan Amstrong (2014:251), umumnya barang konsumsi 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Convenience product (Barang sehari – hari) 

 A consumer product that customers usually buy frequently, immediately, 

and with minimal comparison and buying effort.   

Artinya, barang konsumsi yang biasanya dibeli seketika, hanya sedikit 

membanding – bandingkan, dan usaha membelinya minimal.  
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b. Shopping product (Barang belanja) 

 A consumer product that the customer, in the process of selecting and 

purchasing, usually compares on such attributes as suitability, quality, price 

and style. 

 Artinya, barang konsumsi yang dalam proses memilih dan membeli ditandai 

dengan perbandingan kesesuaian mutu, harga, dan gayanya.  

c. Specialty product  (Barang khusus) 

 A consumer product with unique characteristics of brand identification for 

which a significant group of buyers is willing to make a special purchase 

effort. 

 Artinya, barang konsumsi dengan karakteristik unik atau idetifikasi merek 

yang dicari oleh kelompok besar pembeli, sehingga mereka bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membeli. 

d. Unsought product (Barang yang tidak dicari) 

 A consumer product that the consumer either does now konow about or 

knows about but does not normally consider buying. 

 Artinya, barang konsumsi yang keberadaannya tidak diketahui oleh 

konsumen atau kalangan diketahui biasanya tidak berpikir untuk 

membelinya. 
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2.9 Matrik Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Matrik Hasil Penelitian Terdahulu 

Hubungan Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan  

Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham 

No. Nama Peneliti Variabel 

Penelitian 

Objek 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

 

 

1 

Ken Aditya, dan 

Isnurhadi  

(2013)  

 

 

(ISSN: 

 1412-4521) 

Rasio 

Lancar,Rasio 

Perputaran Total 

Aktiva, Debt To 

Equity Ratio, 

Return On Equity, 

Dan Earning Per 

Share Terhadap 

Return Saham  

Perusahaan 

Infrastruktur, 

Utilitas, dan 

Transportasi 

Yang 

Terdaftar di 

BEI periode 

2007-2011 

Rasio Lancar, Rasio Perputaran Total 

Aktiva (TATO), Debt To Equity Ratio 

(DER)  dan Earning Per Share (EPS) 

secara parsial tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham, sedangkan Return 

On Equity (ROE) berpengaruh terhadap 

return saham. Secara parsial kelima 

variable bersama – sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap return saham 

 

 

 

 

2 

 

Yani Prihatina 

Eka Furda, 

Muhammad 

Arfan, Jalaluddin 

(2012),  

 

(ISSN: 

 2302–0164) 

 

Earning Per 

Share, Price 

Earning Ratio, 

Economic Value 

Added, dan Risiko 

Sistematik 

Terhadap Return 

Saham  

 

Perusahaan 

Real Estate 

dan Property 

yang 

terdaftar DI 

BEI periode 

2007 – 2009 

Earning Per Share (EPS), Price Earning 

Ratio (PER), Economic Value Added 

(EVA), dan Risiko Sistematik secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap return saham. Secara parsial, 

price earning ratio berpengaruh negatif 

terhadap return saham, sementara 

EPS,EVA, dan risiko sistematik 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

 

 

3 

Michael Aldo 

Carlo 

 (2014) 

 

(ISSN: 

2302-8556) 

Return on equity, 

devidend payout 

ratio, dan price to 

earnings ratio 

pada return  

saham 

Perusahaan 

yang 

terdaftar 

dalam indeks 

LQ45 tahun 

2010- 2012 

Hasil analisis menunjukkan variabel return 

on equity, dan devidend payout ratio 

berpengaruh positif dan signifikan pada 

return saham, sedangkan variabel price to 

earnings ratio tidak berpengaruh pada 

return saham 

 

 

 

4 

T.H.M.S. 

Threemanna, 

Y.M.C. 

Gunaratne 

(2016)   

(ISSN: 

2249-5908) 

 

 

Performance 

Measure and Stock 

Return 

Sector 

Baverage 

Food and 

Tobacco of 

Sri Lanka 

The findings of this study rejects the 

argument of the superiority of EVA over 

traditional performance measures and 

recommend using ROE and EPS in 

making investment decision in the Food 

Beverage and Tobacco sector companies 

in Sri Lanka. 

 

 

5 

 

Hazem Al 

Samman  

(2015)  

(ISSN: 

 1911-2017) 

 

 

Trading Volume 

and Stock Returns 

Volatility 

 

from 

Industrial 

Firms of 

Oman 

 

The empirical results provide evidence 

significant positive effect of trading 

volume on stock returns 
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2.10  Kerangka Pemikiran dan Rancangan Hipotesis Penelitian 

2.10.1 Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh  Return On Equity  (ROE)  Terhadap  Return  Saham 

 Return On Equity merupakan ukuran kinerja perusahaan ditinjau dari segi 

profitabilitasnya.  Kemampuan menghasilkan laba bersih setelah pajak dari modal 

yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan kinerja yang semakin baik. ROE  

yang semakin meningkat, maka investor semakin tertarik untuk menanamkan  

dananya ke dalam perusahaan, sehingga harga saham cenderung meningkat. 

Akibatnya, return saham juga meningkat, dengan demikian ROE berhubungan 

positif dengan return saham. 

 

 

2. Pengaruh Earning Per Share  (EPS)  Terhadap Return Saham 

 Earning Per Share merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba untuk 

setiap saham. EPS menggambarkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada 

setiap lembar saham. Makin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan investor 

karena makin besar laba yang disediakan untuk para investor dan meningkatnya 

jumlah return saham yang diterima. EPS dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

3.  Pengaruh Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham 

 Volume perdagangan saham menunjukkan transaksi yang terjadi dalam 

aktivitas perdagangan pada suatu sesi atau mencerminkan jumlah saham yang 

berpindah tangan.  Jumlah (volume) perdagangan yang tinggi menunjukkan minat 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒  𝐸𝑃𝑆 =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥  𝐸𝐴𝑇 

 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  ROE = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

Total Equity
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partisipasi yang besar dari para pelaku pasar, sedangkan jumlah (volume) 

perdagangan yang minim menunjukkan minat yang kurang dari pelaku pasar. 

 Besarnya minat partisipasi dari para pelaku pasar mengakibatkan harga 

pasar menjadi meningkat. Jika harga saham meningkat dengan kata lain, return 

saham yang diterimapun akan meningkat. 

 

 

4.  Pengaruh Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Volume 

Perdagangan Saham Terhadap Return Saham 

 Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham, para pemodal 

selayaknya menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal yang dapat 

digunakan untuk mengukur nilai saham yang diperdagangkan. Analisis 

fundamental adalah analisis faktor internal perusahaan. yaitu menganalisis kondisi 

keuangan dan ekonomi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut serta 

mengukur kinerja perusahaan. Untuk menganalisis kinerja perusahaan peneliti 

menggunakan rasio profitabilitas, karna investor dan calon investor selalu ingin 

mendapatkan keuntungan dari saham yang telah diinvestasikan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yaitu 

menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahaan. Sehingga apabila perusahaan 

memiliki laba yang besar akan menghasilkan ratio profitabilitas yang besar 

TVA𝑖𝑡 =
 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛  𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑡𝑢 𝑡

 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝐵𝐸𝐼 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡 
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Return Saham - (Y) 

- Harga  penjualan  saham 

- Harga  awal  ketika 

pembelian  saham 

Return On Equity (ROE) - (X1) 

- Earning After Tax 

- Total Equity 

Earning Per Share (EPS) - (X2) 

- Earning After Tax 

- Total  Saham yang beredar 

Volume Perdagangan Saham - (X3) 

- Total Saham yang 

diperdagangkan pada waktu t 

- Total saham yang beredar di 

BEI pada waktu t 

sehingga akan menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut 

dan akan membuat harga saham cenderung meningkat.  Sebagai dampaknya, 

return saham yang diterima juga akan meningkat. Rasio profitabilitas yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Return On Equity (ROE) dan Earning Per 

Share (EPS). 

 Sedangkan analisis teknikal adalah analisis yang menggunakan harga 

saham, volume perdagangan, indeks harga saham individual maupun gabungan 

untuk berusaha mengakses permintaan dan penawaran saham tertentu maupun 

pasar secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, analisis teknikal yang digunakan 

yaitu volume perdagangan. Pendekatan ini pada intinya membuat serta 

menginterprestasikan grafik saham ditinjau dari pergerakan harga saham dan 

volume transaksinya untuk mendapatkan petunjuk tentang arah perubahan dimasa 

yang akan datang. Apabila volume transaksi perdagangan meningkat, maka harga 

saham pun meningkat sehingga return saham yang diterimapun akan meningkat. 
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Keterangan:   secara parsial 

   secara simultan 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

2.10.2 Rancangan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian dapat dirumuskan dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh  return on equity (ROE),  terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

H2: Terdapat pengaruh  earning per share (EPS) terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

H3: Terdapat pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014. 

H4: Terdapat pengaruh  return on equity (ROE), earning per share (EPS), dan 

volume perdagangan saham terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur  sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012 – 2014. 


