
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan  Penelitian Terdahulu 

   Penelitian terdahulu yang dijadikan landasan penulis adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ngatriyadi (2010) dengan judul ”Pengaruh Return 

On Investment (ROI) dan Devident Payout Ratio (DPR) terhadap harga saham 

pada Industri Perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia”. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Return On Investment dan Dividen 

Payout Ratio terhadap harga saham. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu gambaran atau uraian 

yang disusun secara teratur dan relevan berdasarkan data statistik dan diukur sesuai 

dengan rumusan tertentu melalui metode regresi dan korelasi. Data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sampel yang digunakan sebanyak 21 

Industri Perbankan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta dengan periode 2002 – 2006. 

Setelah dilakukan penelitian terhadap Variabel Independent dan Variabel 

Dependentnya diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara keseluruhan 

antara Return On Investment (ROI) dan Deviden Payout Ratio (DPR) terhadap harga 

saham, dan pengaruh secara parsial antara 

 

2. Hasil penelitian Yunarti (2010) dengan judul ”Pengaruh Return On Investment 

(ROI) terhadap harga saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Return On Investment terhadap harga saham. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu regresi linier sederhana dengan menggunakan uji F. Hasil analisis 
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dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Return On Investment 

terhadap harga saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Listing di Bursa 

Efek Indonesia. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: pada obyek penelitian serta 

variabel penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Harga Saham 

 Sudana (2011;87) saham merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan 

jangka panjang bagi suatu perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang 

berupa ekuitas dan dapat memperolehnya melalui penerbitan saham. Baik saham yang 

dijual melalui private placement maupun initial public offering (IPO). Penentuan nilai 

suatu saham tidak semudah menentukan nilai obligasi karena pendapatan saham 

bersifat tidak pasti. Dalam praktik penilaian saham lebih sulit dibandingkan dengan 

penilaian obligasi. Hal ini karena beberapa alasan, yaitu pertama, arus kas yang 

dihasilkan saham tidak pernah dapatdiketahui terlebih dahulu. Kedua , saham tidak 

punya jangka waktu jatuh tempo. Ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk 

menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Nilai saham 

ditentukan dengan nilai sekarang arus kas yang akan dihasilkan pada masa yang akan 

datang. 

2. Faktor–faktor yang mempengaruhi Harga Saham 

 Dalam melakukan investasi di pasar modal, baik dalam bentuk saham, obligasi 

ataupun lainnya, investor yang rasional umunya melakukan serangkaian analisis 

tentang investasi yang akan dilakukannya. Khususnya adalah investasi dalam saham, 

biasanya investor akan melakukan analisi sekuritas. 



 Model penilaian untuk kepentingan analisis sekuritas, secara garis besar di 

kelompokkan menjadi dua analisis yaitu analisis fundamental dan anailis tekhnikal. 

Analisis fundamental menyatakan bahwa saham memiliki nilai intrinsik (nilai yang 

seharusnya) tertentu (Halim,2007:21) nilai intrinsic suatu saham ditentukan oleh factor 

fundamental yang mempengaruhinya.  

 Tujuan analisis fundamental adalah menentukan apakah nilai saham berada ada 

posisi undervalued atau overvalued. Saham dikatakan undervalued bilamana harga 

saham dipasar modal lebih kecil dari harga wajar atau nilai seharusnya, demikian 

sebaliknya. 

Factor fundamental yang berpengaruh terhadap harga saham menurut Halim adalah: 

a.  Return on Asset 

Return on Assets (ROA) atau yang sering juga disebut dengan return on 

Investment (ROI) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aset 

perusahaan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai 2 hal. Pertama, rasio ini 

mengukur kemampuan pihak manajemen perusahaan dan tingkat efisiensi dalam 

menggunakan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kedua, rasio ini 

menggambarkan tingkat pengembalian total yang akan diterima oleh semua 

pihak penyedia modal (hutang dan saham), terlepas dari mana sumber modal 

tersebut berasal 

b. Return on Investment 

Return on Investment atau Rasio pengembalian atas investasi merupakan rasio 

perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan (Munawir 2004:89). 

c. Return on Equity 



Return on Equity (ROE) merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan 

modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang 

saham. Perusahaan dengan ROE yang tinggi akan menarik minat para investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, karena keuntungan 

yang akan mereka terima lebih besar, demikian juga sebaliknya. 

 

d. Book value per share 

Book Value Per Share atau Nilai buku per lembar saham menunjukkan suatu 

perkiraan nilai yang bersifat tidak pasti (Approximate Value) dan setiap lembar 

saham yang didasarkan atas asumsi bahwa semua aktiva perusahaan dapat 

dilikuidir menurut nilai bukunya atau nilai akunting, yaitu nilai yang dicatat 

berdasarkan sistem akuntansi atau nampak dalam neraca perusahaan. 

e. Price to book value 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio perbandingan antara harga saham 

dengan nilai bukunya seperti halnya dengan PER. PBV juga digunakan untuk 

menilai saham. PBV yang tinggi mengindikasikan bahwa harga suatu saham 

tinggi dan sebaliknya PBV yang rendah merupakan indikasi bahwa harga suatu 

saham rendah. (Zaki, 2003) 

f. Debt equity ratio 

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan perbandingan antara hutang dan modal 

sendiri untuk menilai batas kemampuan modal sendiri dalam menanggung resiko 

atau batas perluasan usaha dengan menggunakan modal pinjaman (Sumadji, 

Yudha Pratama dan Rosita, 2006:238). Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti 

(2006:70) berpendapat bahwa Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang 

menunjukan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. 



Berdasarkan pendapat di atas, Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-

hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana yang berasal 

dari total modal dibandingkan besarnya hutang. Oleh karena itu semakin rendah 

DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya. 

g. Price earning ratio 

Price Earning Ratio (PER) menunjukkan, mendasarkan diri pada rasio antara 

harga per lembar saham dengan EPS (Laba per lembar saham). PER sering 

digunakan untuk menilai kewajaran harga saham. PER yang tinggi kemungkinan 

harga saham tersebut terlalu tinggi.(Suad Husnan, 2007) 

h. Dividend payout ratio 

 Sartono (2010;491) Dividend Payout Ratio merupakan prosentase laba yang 

dibayarkan dalam bentuk dividend, atau rasio antara laba yang dibayarkan dalam 

bentuk dividend dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham. Apabila 

perusahaan mempunyai segudang kesempatan investasi yang menguntungkan 

tidak akan ada dividen kas, sebaliknya apabila perusahan tidak mempunyai 

kesempatan investasi yang menguntungkan, maka seluruh laba harus 

didistribusikan kepada  pemegang saham dalam bentuk dividen.  

Analisis tekhnikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham 

dengan mengamati perubahan harganya dari waktu yang lalu (Husnan, 2007:287). 

Analisis ini tidak memperhatikan factor fundamental yang mungkin 

mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, analisis ini mendasarkan diri pada 

premis bahwa harga saham tergantung pada penawaran dan permintaan saham itu 

sendiri. Alat analisis yang utamanya adalah grafik atau chart. 



Resiko sistematik merupakan resiko yang tidak dapat dihilangkan 

dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi resiko ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan (Halim, 

2007:23). Variabel ROE  menunjukkan keuntungan yang akan dinikmati oleh 

pemilik saham. Variabel ROI menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari 

operasinya perusahaan dengan jumlah investasi atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan keuntungan operasi tersebut.  

Variabel Book Value  Pershare mengukur nilai buku per lembar saham. 

Variabel Price Earning Ratio menunjukkan seberapa tinggi harga suatu saham 

yang dibeli oleh investor dibandingkan dengan laba per saham yang dihasilkan. 

Variabel Price Book Value menunjukkan seberapa tinggi harga suatu saham yang 

dibeli investor dibandingkan dengan nilai buku (book value) saham tersebut. 

Variabel Debt Equity Ratio mewakili proporsi hutang terhadap modal perusahaan. 

Variabel Dividend Payout Ratio mengukur perbandingan deviden terhadap laba 

perusahaan. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan harga saham 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat berkaitan dengan kondisi 

perusahaan, baik itu dari segi manajemen, prospek dan perkembangan perusahaan 

(sejarah perusahaan), rentabilitas (kemampuan dalam menghasilkan keuntungan) 

yang disebut dengan faktor fundamental. Ada juga faktor -faktor yang lebih 

mengutamakan keadaan dipasar saham, keadaan dan kekuatan pasar, fluktuasi 

kurs efek dan volume transaksi yang disebut dengan faktor teknik. Dan ada faktor 

yang berasal dari kondisi negara tersebut, misalnya politik, kebijakan dari 

pemerintah, ekonomi dan sosial budaya. 

3. Dividend Payout Ratio 



 Sartono (2010; 491) Dividend Payout Ratio merupakan prosentase laba yang 

dibayarkan dalam bentuk dividend, atau rasio antara laba yang dibayarkan dalam 

bentuk dividend dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham. Apabila 

perusahaan mempunyai segudang kesempatan investasi yang menguntungkan tidak 

akan ada dividen kas, sebaliknya apabila perusahan tidak mempunyai kesempatan 

investasi yang menguntungkan, maka seluruh laba harus didistribusikan kepada  

pemegang saham dalam bentuk dividen.  

  Rasio pembayaran dividen (DPR) merupakan aspek utama dari kebijakan 

dividen perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan bagi para pemegang 

saham.  

4. Teori yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio terhadap Harga Saham 

a. Teori Dividend Irrelevance 

 Teori ini dikemukakan oleh Modigliani dan Merton Miller. menurut teori 

Dividend Irrelevance, kebijakan dividend tidak mempengaruhi harga pasar saham 

perusahaan atau nilai perusahaan. Modiglianni dan miller mengemukakan bahwa 

nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan menjadi dividend dan laba ditahan tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan.  

  Inti dari pendapat Modiglianni dan Miller adalah pengaruh pembayaran 

dividend terhadap kemakmuran pemegang saham di offsett sepenuhnya oleh cara-

cara pembelanjaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalkan perusahaan 

telah membuat keptusan investasi, maka perusahaan harus memutuskan apakah 

menahan laba untuk membelanjai investasi atau membayar dividend dan menjual 

saham baru. 



  Modiglianni - Miller mengemukakan bahwa nilai per lembar saham yang 

didiskonto setelah keputusan pembelanjaan dan dividend sama dengan nilai pasar 

saham sebelum pembayaran dividend. Dengan kata lain penurunan harga saham 

karena pembelanjaan eksternal sama dengan kenaikan harga saham karena 

pembayara dividend.  

 (Sudana, 2011; 168) 

b. Teori Bird In The Hand 

 Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner. Berdasarkan 

teori bird in the hand, kebijakan dividend berpengaruh positif terhadap harga pasar 

saham artinya jika dividend yang dibagikan perusahaan semakin besar maka harga 

pasar saham perusahaan tersebut akan semakin besar, dan sebaliknya. Hal ini 

terjadi karena pembagian dividend dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi 

investor. 

 (Sudana, 2011; 168) 

c. Teori Tax Preference 

  Berdasarkan teori tax preference, Dividend mempunyai pengaruh negatif 

terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah dividend 

yang dibagikan oleh suatu perusahaan, semakin rendah harga pasar saham 

perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak 

personal atas pendapatan dividend dan capital gain. Apabila tarif pajak dividend 

lebih tinggi dari pada pajak capital gain, maka investor akan lebih senang jika laba 

yang diperoleh perusahaan tetap ditahan di perusahaan untuk membelanjai 

investasi yang dibelanjai oleh perusahaan. Dengan demikan dimasa yang akan 

datang diharapkan terjadi peningkatan pada capital gain yang tarif pajaknya lebih 

rendah (Sudana, 2011; 168). 



5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout Ratio suatu perusahaan adalah 

sebagai berikut (Sudana, 2011; 170) 

a. Dana yang dibutuhkan perusahaan 

Apabila dimasa yang akan datang perusahaan berencana melakukan investasi 

yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan dapat memperolehnya 

melalui penyisihan laba ditahan. Semakin besar kebutuhan dana di masa yang 

akan datang, semakin besar pula bagian laba yang ditahan di perusahaan sehingga 

semakin kecil dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. 

b. Likuiditas 

Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham. 

Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika tingkat likuiditas (cash 

ratio) yang dimiliki perusahaan mencukupi. Semakin tinggi tingkat likuiditas 

perusahaan, semakin besar dividen tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada 

pemegang saham, dan sebaliknya. 

c. Kemampuan perusahaan untuk meminjam 

Salah satu sumber dana perusahaan adalah berasal dari pinjaman. Perusahaan 

dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar, karena perusahaan masih 

memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari pinjaman guna 

memenuhi kebutuhan dana yang di perlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan 

karena leverage keuangan perusahaan masih rendah, dan perusahaan masih 

dipercaya oleh para kreditor. Dengan demikian, semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk meminjam semakin besar dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham. 

d. Nilai informasi dividen 



Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa harga pasar saham perusahaan 

meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen dan harga pasar 

saham perusahaan turun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen. 

Salah satu alasan dari reaksi pasar terhadap informasi pengumuman dividen 

tersebut adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang, 

sehingga dividen berpengaruh positif tehadap harga pasar saham. Selain itu, 

dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan 

perusahaan baik, dan sebaliknya dividen turun memberikan sinyal kondisi 

keuangan perusahaan yang memburuk, dan jika dividen turun memberikan sinyal 

kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. perubahan harga saham yang 

mengikuti sinyal dividen disebut dengan information content effect. 

e. Pengendalian Perusahaan 

Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan perusahaan 

memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk membiayai peluang investasi 

yang dinilai menguntungkan. Dalam kondisi demikian kendali pemegang saham 

lama atas perusahaan kemungkinan akan berkurang, jika pemegang saham lama 

tidak berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan perusahaan.  

Pemegang sham mungkin lebih suka membayar dividen yang rendah dan 

membiayai kebutuhan dana untuk investasi dengan laba ditahan, sehingga tidak 

menurunkan kendali pemegang saham atas perusahaan. 

f. Pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor 

Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditor, perjanjian 

pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratan tertentu. Salah satu bentuk 

persyaratan diantaranya adalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh 

melampaui jumlah tertentu yang disepakati. Tujuannya adalah melindungi 



kepentingan pihak kreditor, yaitu kelancaran pelunasan pokok pinjaman dan 

bunganya. 

g. Inflasi 

Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin turun daya beli mata uang. Hal ini 

berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang besar untuk membiayai 

operasi maupun investasi perusahaan pada masa yang akan datang. Apabila 

peluang untuk mendapatkan dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah 

satu cara untuk memenuhi  kebutuhan dana tersebut adalah melalui sumber dana 

internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikan, jika inflasi meningkat dividen yang 

dibayarkan akan berkurang, dan sebaliknya. 

6. Laba dan Return On Investment 

a.  Laba dan Return On Investment 

 Return on Investment atau Rasio pengembalian atas investasi merupakan rasio 

perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan (Munawir, 2004:89)  

Return on Investment (ROI) atau Return on Assets (ROA) menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan 

mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien dalam 

memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan. 

Analisa Return On Investment (ROI) dalam analisa keuangan mempunyai 

arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat 

menyeluruh/komprehensif. Analisa Return On Investment (ROI) ini sudah 



merupakan tehnik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk 

mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return On Investment 

(ROI) itu sendiri adalah salah satu bentuk dari ratio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan atau profitabilitas (Munawir, 2004:89) . Rasio ini 

bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

ROI =
Aktiva Total
Bersih  Laba   

b. Manfaat ROI 

1) Dengan sifatnya yang menyeluruh, maka dengan analisis ROI dapat mengukur 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan. 

2) Dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis. 

3) Untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan divisi atau 

perusahaan. 

4) Dengan analisis ROI maka dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari 

masing-masing produk yang dihasilkan sehingga dapat diketahui produk mana 

yang merupakan profit potensial. 

5) Dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan 

akan mengadakan ekspansi.  

c. Keunggulan ROI 

  Sebagai alat pengukur prestasi, ROI mempunyai beberapa keunggulan, 

antara lain: 

1) Merupakan metode pengukuran yang objektif yang didasarkan pada data 

akuntansi yang tersedia. 



2) Merupakan alat pengukur yang menyeluruh dan sensitif terhadap perubahan 

faktor penentu rasio laba dengan perputaran investasi dalam suatu divisi atau 

perusahaan sehingga mendorong manajer untuk memperhatikan keterkaitan 

hubungan antara laba, penjualan, biaya, dan investasi. 

3) Memberikan kemungkinan perbandingan prestasi antara divisi meskipun skala 

bidang usahanya berbeda. 

4) Menciptakan keselarasan tujuan divisi dengan tujuan perusahaan . 

5) Besarnya ROI dapat digunakan sebagai pembanding dengan prosentase biaya 

modal yang ada di pasar modal. 

6) Sebagai alat untuk mendeteksi kemungkinan adanya aktiva yang terlalu besar 

atau menganggur. 

d. Kelemahan ROI 

 ROI memiliki kelemahan-kelemahan antara lain: 

1) Metode ini terlalu menyederhanakan masalah pengukuran karena hanya 

menggunakan rasio tunggal. Trade off antara laba dengan investasi. Oleh karena 

itu petimbangan terhadap jenis aktiva operasi  diperlukan, sebab: 

a) Jenis aktiva yang berbeda karena kemungkinan berasal dari sumber modal 

yang berbeda sehingga biaya modalnya mungkin juga berbeda. 

b) Jenis aktiva yang sama, mekipun digunakan oleh divisi yang berbeda 

seharusnya menghasilkan pengembalian yang sama. 

2) Besarnya ROI yang diharapkan dapat berbeda untuk divisi yang          

menggunakan investasi yang sebanding sehingga prestasi manajer tidak bisa 

dinilai atas dasar kemampuannya untuk melampaui target laba yang diharapkan. 

3) ROI hanya mengukur salah satu keberhasilan pencapaian tujuan, tujuan yang 

bersifat keuangan suatu divisi. Padahal suatu perusahaan masih mempunyai 



tujuan lain yang juga penting, seperti tingkat kepuasan karyawan, tanggung 

jawab sosial, tanggung jawab moral, dan pelestarian lingkungan. 

4) Mudah menimbulkan konflik antara tujuan divisi dengan tujuan divisi lain, 

maupun dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

e. Cara meningkatkan ROI 

1) Melalui peningkatan penjualan 

 Apabila seorang manajer dapat meningkatkan penjualan secara 

proporsional dengan peningkatan biaya, maka manajer tersebut dapat 

meningkatkan ROI. Hal ini bisa terjadi dalam situasi biaya tetap relatif tinggi 

dibandingkan dengan biaya variabel. Sekali titik impas tercapai maka hasil 

operasi netto akan naik sangat cepat untuk setiap satu-satuan tambahan yang 

dijual. 

2) Melalui penurunan biaya 

 Suatu penurunan biaya yang tidak diikuti dengan penurunan penjualan 

akan meningkatkan laba divisi sehingga prosentase laba terhadap penjualan 

akan meningkat dengan asumsi tidak ada perubahan tingkat perputaran aktiva. 

Salah satu cara yang lebih umum untuk mengurangi biaya adalah dengan 

menggunakan bahan baku yang lebih murah dan mengoptimalkan proses 

produksi. 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Investment 

1. Net Profit Margin 

   Net profit margin adalah besarnya keuntungan operasi dengan jumlah 

penjualan bersih yang dinyatakan dalam prosentase dan penjualan bersih. 

Usaha untuk meningkatkan ROI dengan memperbesar profit margin adalah 



berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi disektor produksi, 

penjualan, dan administrasi. 

2. Total Asset Turn Over 

   Total asset turn over merupakan ukuran tingkat perputaran aktiva yang 

digunakan untuk operasi perusahaan dalam periode tertentu. Usaha untuk 

memperbesar asset turn over adalah kebijakan investasi dana dalam berbagai 

aktiva. Semakin tinggi rasio perputaran asset, semakin efisien penggunaan 

keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka kerangka pikir 

penelitian disajikan pada gambar 1. 

Berdasarkan gambar 1 maka menggambarkan adanya pengaruh dari Dividend 

Payout Ratio dan Return On Investment terhadap harga saham pada perusahaan  

Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa perubahan harga saham yang terjadi terkait secara langsung dengan perubahan 

dari Payout Ratio dan Return On Investment. 

Gambar 1 
Kerangka Pikir Penelitian 
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D.  Hipotesis 

  Berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, dan teori maka dalam penelitian 

ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat pengaruh Dividend Payout Ratio dan Return On Investment secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap harga  saham pada perusahaan  

Manufaktur Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Diduga bahwa variabel Return On Investment (ROI) mempunyai pengaruh paling 

signifikan terhadap harga  saham pada perusahaan Manufaktur Yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

 

Dividend Payout Ratio Return On Investment 

Harga  saham 


