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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pengaruh

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005:849) menyatakan bahwa 

pengaruh 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 mempengaruhi adalah

return on equity (ROE), earning per share (EPS), price earning ratio (PER),

volume perdagangan saham dan variabel yang dipengaruhi adalah return Saham.

2.2 Analisis Fundamental 

Husnan (2005:307) berpendapat bahwa analisis fundamental adalah:

“Analisis yang mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang akan 
datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang 
mempengaruhi harga saham dimasa yang akan datang dan menerapkan 
hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga 
saham.”

www.SahamOk.co.id secara teoritis mengemukakan, analisis fundamental 

saham digunakan untuk memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang 

dengan: 

1. Mengestimasi nilai-nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi 

harga saham dimasa yang akan datang.

http://www.sahamok.co.id/
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2. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh 

taksiran harga saham. 

Analisis fundamental bertujuan untuk menentukan apakah nilai saham berada 

pada posisi undervalue atau overvalue. Dikatakan undervalue bila harga saham 

dipasar saham lebih besar dari harga wajarnya sedangkan dikatakan overvalue bila 

harga saham dipasar saham lebih kecil dari harga wajarnya.

Salah satu analisis yang digunakan dalam analisis fundamental adalah 

analisis faktor internal perusahaan yang menganalisis kondisi keuangan dan 

ekonomi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Analisis faktor internal 

perusahaan berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, tentang efektifitas dan 

efesiensi perusahaan dalam mencapai sasarannya. 

Untuk menganalisis faktor fundamental dapat digunakan beberapa analisis, 

dan dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis rasio keuangan.

2.2.1 Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan digunakan untuk melihat kemampuan financial 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam keuangan ini sangat bermanfaat 

pada periode tertentu, Kasmir (2008:7). Salah satu cara menganalisis laporan 

keuangan adalah melalui analisis laporan rasio keuangan. 

Harahap (2009:297) berpendapat bahwa analisis laporan keuangan adalah:

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan (berarti)”.
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Sedangkan Kasmir (2010:104) menyatakan,

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang 
ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan 
angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen 
dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang 
ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang dipertimbangkan 
dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun berbeda periode”.

Rasio keuangan terdiri dari berbagi macam rasio yang dinyatakan Irham 

Fahmi (2011:121), dapat dikelompokkan menjadi:

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:
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∑ 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

∑ 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. 
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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

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

dipasar. 

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
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∑ Price Book Value

∑ Dividend Yield

∑ Dividen Payout Ratio

Karena terdapat berbagai macam rasio keuangan, maka dalam penelitian 

ini penulis memilih rasio profitabilitas yang terdiri dari retun on equity (ROE) dan 

earning per share (EPS) serta rasio nilai pasar dan rasio yang digunakan yaitu 

price earning ratio (PER).

2.2.1.1 Return on Equity (ROE)

Irham Fahmi (2011:137) berpendapat bahwa 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. 

Kasmir (2012:115) berpendapat bahwa return on equity (ROE) 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.” 

Sedangkan Gumanti (2011:116) berpendapat, return on equity (ROE)

merupakan:

“Rasio yang menunjukan seberapa mampu perusahaan menggunakan 

modal yang ada untuk menghasilkan laba atau keuntungan”.

Secara matematis rumus return on equity (ROE) dapat dinyatakan sebagai berikut:

?????? ?? ?????? ?????? ??????? ???????????????????
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio pengembalian 

ekuitas (return on equity) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam menghasilkan laba bersih 

yang tersedia bagi pemilik atau investor.

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 

return yang besar bagi para pemegang saham. Return on equity pun bergantung 

pada besar kecilnya perusahaan.

Return on equity dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: 

1. Eaning after tax (EAT)

Earning after tax (EAT) merupakan laba bersih setelah dikurangi beban 

pajak.

Faktor yang mempengaruhi earning after tax (EAT) diantara lain:

a) Sales (penjualan)

b) COGS (cost of good sold/harga pokok penjualan)

c) General expense/operational expense (beban umum/biaya operasi)

d) Interest (bunga)

e) Tax (pajak)

Secara matematis rumus earning after tax (EAT) dinyatakan sebagai berikut:

??????? ???????? ?????
? ?????????− ?????????????????? ?????? ????? ??????
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www.SahamOk.co.id mengemukakan equity adalah klaim kepemilikan yang 

tercatat dari pemegang saham biasa dan preferen pada suatu perusahaan 

sebagaimana tercermin dalam neraca dan juga dihasilkan dari total aktiva yang 

lebih rendah dari semua kewajiban. 

Jenis-jenis equity:

a) Modal yang disetor

b) Laba ditahan

c) Dividen

d) Saham

2.2.1.2 Earning per Share (EPS)

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

keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dan setiap lembar 

saham yang dimilikinya (Irham Fahmi, 2011:138). 

Sedangkan Tandelilin (2010:373) berpendapat, 

“EPS adalah laba bersih yang siap dibagikan kepada para pemegang saham 

dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan.”

Kasmir (2012:115) mengemukakan, 

“EPS disebut juga dengan rasio nilai buku, merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham.”

Retnowati (2012:185) mengemukakan,

“EPS menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar 

saham biasa atau laba bersih per lembar saham biasa.”

Secara matematis rumus Earning per Share (EPS) dinyatakan sebagai berikut:

??????? ????ℎ????????? ??????? ?????????????∑????? ???????????
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Berdasarkan beberapa pengertian 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.

2.2.1.3 Price Earning Ratio (PER)

Irham Fahmi (2013:138) berpendapat Price earning ratio (PER) 

merupakan perbandingan antara market price (harga pasar per lembar saham) 

dengan earning per share (laba per lembar saham). 

Price earning ratio melihat harga pasar saham relatif terhadap earning. 

Perusahaan yang diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tinggi, yang 

berarti perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik biasanya mempunyai 

price earning ratio yang tinggi. 

Sebaliknya, perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah, akan 

mempunyai price earning ratio yang rendah (Hanafi, 2012:43).

Harmono (2011:57) mengemukakan,

“Price earning ratio merupakan nilai-nilai per lembar saham. Rasio ini 

menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap 

kelipatan earnings.”

Secara matematis rumus price earning ratio (PER) dinyatakan sebagai berikut: 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, PER 

digunakan oleh para investor untuk memprediksi kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dengan melihat harga saham relatif terhadap earnings. 

???????????? ????? ? ????????????????? ????ℎ????????
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Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik biasanya memiliki PER yang tinggi 

begitu pun sebaliknya.

2.3 Analisis Teknikal

Susanto dan Sabardi (2002) mengemukakan, analisis teknikal merupakan 

metoda meramalkan pergerakkan harga saham dan meramalkan kecenderungan 

pasar dimasa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume 

perdagangan saham dan indeks harga saham gabungan. 

Sutrisno (2013:330) menyatakan bahwa:

“Analisis Teknikal adalah pendekatan investasi dengan cara mempelajari 

data historis dari harga saham serta menghubungkannya dengan trading

volume yang terjadi dan kondisi ekonomi pada saat itu.”

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. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 

teknikal (technical analysis) merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan 

data atau catatan mengenai pasar itu sendiri untuk berusaha mengakses 

permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan.
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2.3.1 Harga Saham

Sumariyah (2011:125) mengemukakan saham adalah surat berharga 

sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi yang 

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). 

Widoatmodjo (2009:13) dalam Bagja (2014) berpendapat harga saham 

dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Harga Nominal 

Harga nominal merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat 

saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang 

dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting karena dividen 

yang dibayarkan atas saham biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

2. Harga Perdana 

Harga perdana merupakan harga pada waktu saham tersebut dicatat di 

bursa efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut 

dengan IPO (Initial Public Offering). 

Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi 

(underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham 

emiten itu akan dijual kepada publik.

3. Harga Pasar

Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang 

lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Transaksi 

disini tidak lagi melibatkan emiten dan penjamin emisi. Harga inilah yang disebut 

sebagai harga di pasar sekunder dan merupakan harga yang benar-benar mewakili 
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harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi dipasar sekunder kecil sekali 

terjadi negoisasi harga antara investor dengan perusahaan penerbit harga yang

setiap hari diumumkan di suratkabar atau media lain. Harga yang diumumkan 

merupakan harga pasar yang tercatat pada waktu penutupan (closing price) 

aktivitas di Bursa Efek Indonesia.

2.3.2 Volume Perdagangan Saham

Vibby (2010) mengemukakan pengertian volume perdagangan saham 

adalah:

“Volume perdagangan mencerminkan perubahan harga dan dukungan 
terhadap nilai harga yang terjadi di pasar. Karena itu, besarnya jumlah 
penawaran (supply) dan permintaan (demand) sangat mempengaruhi 
pergerakkan bursa.”

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 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 yang dikemukakan 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. 
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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.”

Volume perdagangan 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 

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 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. 
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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.

Cincin Haosan (2012) mengemukakan perhitungan volume perdagangan 

saham (Total Volume Activity) dilakukan dengan membandingkan jumlah saham 

perusahaan yang diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan 

keseluruhan jumlah saham beredar perusahaan pada kurun waktu yang sama. 

Secara matematis rumus perhitungan TVA dinyatakan sebagai berikut:

2.3.3 Indeks Harga Saham 

Dalam pengambilan keputusan investasi, investor bukan hanya 

membutuhkan data pada tahun itu saja melainkan data historis. Data historis berisi 

berbagai kejadian dimasa lalu. Semakin detail dan terperinci data yang diperoleh, 

maka pengambilan keputusan dalam berinvestasi menjadi lebih akurat. 

Keputusan investor memilih suatu saham sebagai objek investasinya 

membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa. 

Baik secara individual, kelompok, maupun gabungan. Mengingat transaksi 

investasi saham terjadi pada setiap saham dengan variasi permasalahan yang 

sangat rumit dan berbeda-beda, pergerakan harga saham-saham memerlukan 

idetifikasi dan penyajian informasi dan bersifat spesifik (Sunariyah, 2011:36).

????? ? ∑????? ?????????????????? ????? ??? ?∑????? ????????????????????? ???? ?
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Tandelilin (2010:86) berpendapat informasi mengenai kinerja pasar saham 

seringkali diringkas dalam suatu indeks yang disebut indeks pasar saham (stock 

market index). Indeks pasar saham merupakan indikator yang mencerminkan 

kinerja saham saham di pasar.

Jenis – jenis Indeks Harga Saham yang dikemukakan Sunariyah (2011:137):

1. Indeks Harga Saham  Individual 

Indeks harga saham individual menggambarkan suatu rangkaian informasi 

historis mengenai pergerkakan harga masing-masing saham, sampai pada 

tanggal tertentu. Biasanya pergerakkan saham tersebut disajikan setiap 

hari, berdasarkan harga penutupan di bursa pada hari tersebut. 

Indeks tersebut disajikan pada periode tertentu, yang dalam hal ini 

mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagi pengukur kinerja suatu 

saham di bursa efek.

2. Indeks Harga Saham  Gabungan  (Composite Stock Price Index)

∑ Seluruh saham

Indeks Harga Saham Gabungan Seluruh Saham menggambarkan suatu 

rangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham 

gabungan seluruh saham, sampai pada tanggal tertentu. Indeks harga 

saham gabungan seluruh saham adalah suatu nilai yang digunakan 

untuk mengukur kinerja gabungan selutruh saham yang tercatat di 

suatu bursa efek. 
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∑ Indeks Harga Saham Kelompok 

Indeks Harga Saham Kelompok menggambarkan suatu rangkaian 

informasi historis mengenai pergerakkan harga saham kelompok, 

sampai pada tanggal tertentu. 

Terdapat dua Indeks Harga Saham Kelompok di Indonesia yaitu:

1. Indeks LQ 45

2. Jakarta Islamic Index

2.4. Investasi

2.4.1 Pengertian investasi

Sunariyah (2011:4) mengemukakan bahwa:

“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 yang dikemukakan 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 untuk satu atau lebih aktiva dengan harapan akan mendapatkan 

keuntungan dimasa yang akan datang dan biasanya investasi berjangka panjang 

untuk waktu yang lama.
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2.4.2 Tujuan Investasi

Tujuan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan dari aset yang 

menjadi objek investasi. Selain itu Irham Fahmi (2011:7) mengemukakan 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.

4. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.5. Retun Saham

Motivasi utama investor menanamkan modalnya dalam suatu investasi

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 laba ataupun rugi 

perusahaan.

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.

Jogiyanto (2009:199) berpendapat, 

“Return saham merupakan tingkat pengembalian berupa imbalan yang 

diperoleh dari hasil jual beli saham.”
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Sedangkan M. Syamsul (2008:291) berpendapat:

“Return saham yaitu pengembalian dari suatu investasi dalam suatu periode 

tertentu. Pengambilan yang merupakan selisih untung (rugi) dari harga 

saham sekarang dengan harga saham periode lalu.”

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.”

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).
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Dalam penelitian ini hanya memperhitungkan return saham yang berasal 

dari capital gain tanpa memperhitungkan adanya dividen yield. Karena 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 

return. Jogiyanto (2009:199) mengemukakan 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

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.



27

2.5.2 Perhitungan Return Saham

Jogiyanto (2009:201) secara sistematis, perhitungan return saham 

dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan: 

?? ? ??????????? ???? ?
???? ? ??????????? ???? ??????? ???
?? ? ??????? ????????

Karena tidak semua perusahaan tidak membagikan dividen periodik 

sehingga pada penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel D1, atau variabel 

D1 = nol (0)

2.6 Gambaran Umum Perusahaan Manufaktur

Pengertian perusahaan manufaktur menurut www.sahamOK.co.id adalah 

perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. 

Serupa dengan pengertian perusahaan manufaktur yang dinyatakan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu,

“Perusahaan yang memproses bahan mentah menjadi barang untuk 
digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. Karakteristik utama kegitan 
industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi 
melalui proses pabriksasi.”

??− ??? ? ? ??????
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Oleh karena itu industri manufaktur mempunyai sekurang-kurangnya tiga 

kegiatan utama yaitu:

1. Kegitan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku.

2. Kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku menjadi barang 

jadi.

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi.

Patut diketahui bahwa produk-produk manufaktur akan terus berubah spesifikasi 

atau sifatnya seiring dengan makin berkembangnya kebutuhan dan pemakaiannya.

Zaenal (145:10) mengemukakan pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia, 

yaitu pada awal Orde Baru, industri manufaktur relatif lambat berkembang 

(tumbuh). Salah satu faktor yang penghambat yang terpenting adalah devisa 

negara yang terbatas. Karena industri lokal yang masih sedikit, hampir semua 

barang harus diimpor. 

Kelangkaan devisa tersebut menyebabkan pemerintah harus mengadakan 

pengawasan ketat terhadap impor, dan pembatasan ini merupakan kendala serius 

bagi Indonesia untuk membangun industri-industri.

Namun pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan output industri mulai 

membesar terutama pada akhir tahun 1983. Pertumbuhan industri manufaktur 

Indonesia yang pesat itu hampir seluruhnya terjadi di industri modern, yang pada 

umumnya terdiri atas unit-unit produksi skala besar dengan jumlah pekerja 100 

orang atau lebih dan skala menengah yang mengerjakan antara 20 hingga 99 

pekerja.   
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2.7 Matrik Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Matrik Hasil Penelitian Terdahulu

Hubungan Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS), Price Earning

Ratio (PER) dan 

Volume Perdagangan Saham Terhadap Return Saham

No Nama Peneliti Variabel Penelitian Objek Penelitian Hasil Penilitian

1

Dwi Martani, 
mulyono , Rahfiani 

Khairurizka 
(2009), (ISSN 
1537-1506)

Financial ratios, 

Firm size, and Cash 

flow from Operating 

activities and stock 

return

Companies in 

manufacturing 

industries that actively 

trading between 2003-

2006 in Indonesia 

Stock Market

Profitability, Turnover and Market Ratio 

has significant impact to the Stock Return.

2

Puput Rarindra 

Adi Sputra (2015), 

(ISSN 2355-5408)

PER, EPS, ROA, 

DER dan harga 

saham

Perusahaan sektor 

industri Automotive

dan Allied Products di 

BEI

Kinerja keuangan secara bersama- sama 

(simultan) tidak berpengaruh terhadap 

return saham. EPS dan ROI secara parsial 

tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan return saham

3

Cokorda Istri 

Indah Puspitadewi 

dan Henny 

Rahyuda (2015), 

(ISSN 2302-8912)

DER , ROA , PER , 

EVA dan  return 

saham

Perusahaan Food dan 

Beverage di BEI

ROE dan PER memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

,sedangkan variabel lain tidak

4

Yani Prihatina Eka 

Furda, Muhammad 

Arfan, Jalaluddin 

(2012), (ISSN 

Earning Per Share, 

Price Earning Ratio, 

Economic Value 

Added, Risiko 

Sistematik dan

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, 
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2302–0164) Return Saham price earning ratio berpengaruh negatif 

terhadap return saham, sementara 

EPS,EVA, dan risiko sistematik 

berpengaruh positif terhadap return saham.

5

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.

6

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

7

Azwir Nasir, 

Achmad Mirza 

(2011) (ISSN 

0853-7593)

Nilai Kurs, Inflasi, 

Suku Bunga Deposit, 

Volume 

Perdagangan Saham 

dan Return Saham

Perusahaan Perbankan 

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia

inflasi, suku bunga deposito dan volume 

perdagangan saham berpengaruh 

signifikan terhadap return saham 

sedangkan nilai kurs tidak berpengaruh

2.8 Kerangka Pemikiran dan Rancangan Hipotesis Penelitian

2.8.1. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Return saham

Return on equity (ROE) 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. 
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ROE yang semakin meningkat, maka investor semakin tertarik untuk 

menanamkan dananya kedalam perusahaan, sehingga harga saham 

cenderung meningkat. Akibatnya, return saham juga meningkat dengan 

demikian ROE berhubungan positif dengan return saham. Return on equity 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

2. Pengaruh Earning per Share (EPS) terhadap Return saham

Earning per share (EPS) 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 merupakan hal yang menggembirakan 

investor karena makin besar laba yang disediakan untuk para investor 

maka meningkatnya pula jumlah return saham yang diterima. Earning per 

share dihitung dengan rumus sebagai berikut:

3. Pengaruh price earning ratio (PER) terhadap Return saham

Price earning ratio (PER) merupakan rasio yang memperbandingankan 

antara market price (harga pasar per lembar saham) dengan earning per

share (laba per lembar saham). Price earning ratio juga merupakan ukuran 

untuk menentukan bagaimana pasar memberi nilai atau harga pada saham 

?????? ?? ?????? ?????? ??????? ???????????????????

??????? ????ℎ????????? ??????? ?????????????∑????? ???????????
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perusahaan. Perusahaan dengan peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi 

biasanya mempunyai PER yang tinggi, demikian pula sebaliknya. 

PER tidak mempunyai makna apabila perusahaan mempunyai laba yang 

sangat rendah (abnormal) atau bahkan negatif. Nilai PER yang tinggi 

menunjukkan nilai pasar yang tinggi pula atas saham tersebut, sehingga 

saham tersebut akan diminati oleh para investor yang tentu mengharapkan 

return. Price earning ratio dapat dihitung dengan:

4. 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 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. Volume perdagangan 

saham dapat dihitung dengan:

????? ? ∑????? ?????????????????? ????? ??? ?∑????? ????????????????????? ???? ?

???????????? ????? ?????? ???????????????????? ????????
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5. Pengaruh Return on equity (ROE), Earning per share (EPS), Price 

earning ratio (PER) dan Volume perdagangan saham Terhadap 

Return saham.

Sebelum melakukan investasi dalam bentuk saham, para investor

selayaknya menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal yang 

dapat digunakan untuk mengukur nilai saham yang diperdagangkan. 

Analisis fundamental adalah analisis faktor internal perusahaan dengan

menganalisis kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan yang 

menerbitkan saham tersebut serta mengukur kinerja perusahaan. 

Untuk menganalisis kinerja perusahaan peneliti menggunakan rasio 

profitabilitas, karena 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 untuk menunjukkan tingkat efesiensi suatu 

perusahaan. Sehingga apabila perusahaan memiliki laba yang besar akan 

menghasilkan rasio profitabilitas yang besar 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 

yaitu return on equity (ROE) dan earning per share (EPS).
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Rasio penilaian pasar merupakan indikator untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam menciptakan pasar yang melampui pengeluaran biaya 

investasi. Rasio penilaian pasar mencerminkan rasio resiko dan rasio 

pengembalian. Rasio ini pula digunakan untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang.

Sebagai dampaknya investor menjadi tertarik dengan perusahaan 

dengan prospek/kinerja yang bagus yang tentu mempunyai nilai pasar 

yang tinggi yang pada intinya akan meningkatkan return saham. Rasio 

penilaian pasar yang digunakan pada penelitiian ini yaitu price earning 

ratio (PER).

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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Gambar 2.1

Diagram Kerangka Pemikiran

Investor Saham

Analisis fundamental yang 
digunakan:

ÿ Rasio profitabilitas
∑ Return on Equity

(ROE) (??)
∑ Earning per Share (EPS) (??)

ÿ Rasio penilaian pasar 
∑ Price Earning Ratio

(PER) (??)

Analisis Teknikal

ÿ Rasio likuiditas
ÿ Rasio profitabilitas
ÿ Rasio penilaian pasar
ÿ Rasio hutang
ÿ Rasio aktivitas

ÿ Harga Pasar 
ÿ Volume Perdagangan
ÿ IHSG

Return Saham (Y)

Analisis teknikal yang digunakan 

∑ Volume perdagangan 
saham (??)
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2.8.2. 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 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013 dan 2014.

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

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013 dan 2014.

H3: Terdapat pengaruh price earning ratio (PER) terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2013 dan 2014.

H4: Terdapat pengaruh volume perdagangan saham terhadap return saham

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013 dan 2014.

H5: Terdapat pengaruh return on equity (ROE), earning per share (EPS), price 

earning ratio (PER) dan volume perdagangan saham terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013 dan 2014.


