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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Arlina et al (2014), yang menguji “Pengaruh informasi arus kas, laba kotor, 

ukuran perusahaan, dan Return On Asset (ROA) terhadap return saham (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2012)”, 

menunjukkan hasil ada pengaruh positif dan signifikan antara laba kotor terhadap 

return saham. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI dari tahun 2010-2012, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan perusahaan industri real estate and property yang terdaftar di BEI 

dari tahun 2010-2015. Variabel return saham yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah return realisasian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan return ekspektasian. 

Oktavia (2008), melakukan penelitian tentang“Analisis pengaruh total arus 

kas, komponen arus kas dan laba akuntansi terhadap harga saham di Bursa Efek 

Jakarta (studi kasus pada saham LQ-45 periode 2002-2004)”, menunjukkan 

bahwa total arus kas dan laba akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap harga saham. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 19 buah 

perusahaan. Laba akuntansi yang digunakan pada penelitian ini diukur 

berdasarkan laba bersih setelah pajak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan laba kotor. 

Rhamedia (2008), dalam jurnalnya tentang “Pengaruh informasi arus kas, 

laba akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap harga saham (studi empiris pada 
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perusahaan LQ 45 yang terdaftar di PT. BEI)”, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa total arus kas dan laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 perusahaan LQ-45 yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2012. Sedangkan sampel 

penelitian yang akan dilakukan menggunakan perusaahan industri real estate and 

properti yang terdaftar di BEI yang dipilih secara purposive sampling yaitu 

dengan menetapkan kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. 

Daniati & Suhairi (2006), menguji “Pengaruh kandungan informasi 

komponen laporan arus kas, laba kotor dan size perusahaan terhadap expected 

return saham”, menunjukkan hasil ada pengaruh positif dan signifikan antara laba 

kotor terhadap expected return saham. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 34 perusahaan. Pada penelitian ini, variabel expected return saham 

dihitung dengan model pasar (market model), sedangkan pada penelitian yang 

akan dilakukan, variabel expected return saham dihitung dengan metode rata-rata 

aritmatika. 

Mafudi (2014), menguji “Pengaruh kandungan informasi arus kas, laba 

kotor dan size perusahaan terhadap expected return saham”. Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang dikategorikan dalam LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 31 Desember 2008 dan tetap terdaftar 

sampai tahun 2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan atau 

explanatory, yang menjelaskan hubungan kausalitas. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa laba kotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

expected return saham.  

Prihantini (2009), melakukan penelitian tentang “Analisis pengaruh inflasi, 

nilai tukar, ROA, DER dan CR terhadap return saham (studi kasus saham industri 

real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003–

2006)”. Debt to Equity Ratio diukur dengan perbandingan antara total hutang 

yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 23 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan hasil ada pengaruh negatif 

dan signifikan antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham. 

Nathaniel (2008), melakukan penelitian tentang “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham (studi pada saham-saham real estate and property di 

Bursa Efek Indonesia periode 2004-2006). Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS), Net 

Profit Margin (NPM), Price to Book Value (PBV), dan return saham. Debt to 

Equity Ratio diukur dengan perbandingan antara total hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan total ekuitasnya. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 23 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh negatif dan tidak 

sinifikan terhadap return saham. 

Abdullah & Merdekawati (2013), dalam jurnalnya tentang “Pengaruh 

Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR) dan Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011”. Debt to Equity Ratio 

diukur dengan perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dengan 
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total ekuitasnya. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

Febrianto & Widiastuty (2005), menguji “Tiga Angka Laba Akuntansi: 

Mana yang Lebih Bermakna?”. Sampel dalam penelitian ini diambil dari semua 

perusahaan non-keuangan dan non-asuransi yang terdaftar mulai dari 1 Januari 

1993 sampai dengan 31 Desember 2002 yang diperoleh sebanyak 37 buah 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah reaksi pasar yang diproksi dengan akumulasi return abnormal (CAR), dan 

laba kejutan sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa laba kotor lebih memiliki kualitas laba yang lebih baik dibandingkan 

dengan kedua angka laba yang lain yaitu laba operasi dan laba bersih, sehingga 

penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa ternyata angka laba kotor lebih 

mampu memberikan gambaran yang lebih baik tentang hubungan antara laba 

dengan harga saham. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Return Saham  

Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu 

perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka setiap pemegang 

saham berhak atas bagian laba yang dibagikan atau deviden sesuai dengan 

proporsi kepemilikannya. Saham dapat pula diperjual belikan. Harga jual 

dapat berbeda dari harga belinya, sehingga ada potensi keuntungan dan 

kerugian dalam transaksi jual-beli saham tersebut (Zubir, 2011). Menurut 
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Ang (1997), Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Menurut Hartono 

(2014), Return dapat berupa return realisasian (realized return) dan return 

ekspektasian (expected return) yang belum terjadi. Return realisasian 

(realized return) merupakan return yang sudah terjadi, sedangkan return 

ekspektasian (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor dimasa mendatang.  

2. Return Realisasian 

Return realisasian (realized return) terdiri dari capital gain (loss) dan 

yield, dinyatakan sebagai berikut. 

Return realisasian = Capital gain (loss) + Yield 

Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga saham investasi 

sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. 

Capital gain atau capital loss = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Jika harga investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi periode lalu   

(Pt-1) ini berarti terjadi keuntungan modal (capital gain), sebaliknya terjadi 

kerugian modal (capital loss). 

Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga 

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

persentase deviden terhadap harga saham periode sebelumnya. Dengan 

demikian, return realisasian dapat dinyatakan sebagai berikut. 

Return = 
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
+ 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 
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3. Return ekspektasian  

Return ekspektasian (expected return) merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Return 

ekspektasian ini penting dibandingkan dengan return historis karena return 

ekspektasian digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return 

ekspektasian yang menggunakan data historis dapat dihitung berdasarkan 

beberapa cara sebagai berikut. 

a. Metode rata-rata (mean method). 

Metode rata-rata mengasumsikan bahwa return ekspektasian dapat 

dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. Metode rata-rata 

banyak digunakan jika data return tidak mempunyai pola dan tren yang 

jelas. Metode rata-rata ini dapat berbentuk rata-rata aritmatika dan rata-

rata geometrik. 

1) Metode rata-rata aritmatika (arithmetic mean) dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

E(Ri ) =
∑ 𝑅𝑖𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Notasi: 

E(Ri) = nilai ekspektasian 

Rit = return aktiva ke-i pada periode ke-t 

n =  jumlah dari observasi data historis untuk sampel banyak dengan 

n (paling sedikit 30 observasi) dan untuk sampel sedikit digunakan 

(n – 1). 
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2) Metode rata-rata geometrik (geometrik mean) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

RG = [(1 + R1) (1 + R2).....(1 + Rn)]
1/n - 1 

Notasi: 

RG = rata-rata geometrik 

R1 = return untuk periode ke-i 

n = jumlah dari return 

b. Metode tren (trend method), yaitu mengasumsikan bahwa menggunakan 

rata-rata return historis tetapi dengan mempertimbangkan pertumbuhan 

returnnya atau mengikuti trend historis return tersebut.  

c. Metode jalan acak (random walk method), yaitu beranggapan bahwa 

distribusi data return bersifat acak. 

4. Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi:  
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a. aset;  

b. laibilitas;  

c. ekuitas;  

d. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;  

e. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik; dan  

f. arus kas.  

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas 

masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas 

dan setara kas. 

5. Arus Kas 

Menurut PSAK No. 2 (Revisi 2009), arus kas adalah arus masuk dan 

arus keluar kas atau setara kas. Informasi tentang arus kas suatu entitas 

berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 

kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta 

kepastian perolehannya. Entitas membutuhkan kas untuk melaksanakan 

usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan dividen (returns) kepada para 

investor. 
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Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam 

menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna 

mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang 

dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai entitas. Informasi 

arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan 

kepastian arus kas masa depan. Di samping itu, informasi arus kas historis 

juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan 

yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara 

profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. 

6. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Menurut PSAK No. 02 (Revisi 2009), jumlah arus kas yang berasal 

dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah 

operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan 

melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:  

a. penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;  

b. penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain;  

c. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;  

d. pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;  

e. penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan 

dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya;  
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f. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali jika dapat diidentifi kasikan secara khusus sebagai bagian dari 

aktivitas pendanaan dan investasi;  

g. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan 

diperdagangkan atau diperjanjikan (dealing). 

7. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Menurut PSAK No. 2 (revisi 2009) aktivitas investasi adalah aktivitas 

berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang 

tidak termasuk setara kas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi adalah :  

a. pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi 

dan aset tetap yang dibangun sendiri; 

b. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset 

tidak berwujud dan aset jangka panjang lain; 

c. pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran 

kas untuk instrument yang dianggap setara kas atau instrumen yang 

dimiliki untuk diperdagangkan atau  diperjanjikan); 

d. kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas 

entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari 

instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk 

diperdagangkan atau diperjanjikan); 
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e. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang 

muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan); 

f. penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan 

kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh 

lembaga keuangan); 

g. pembayaran kas sehubungan dengan futures contracts, forward 

contracts, option contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontrak 

tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau 

apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas 

pendanaan; dan 

h. pembayaran kas dari futures contracts, forward contracts, option 

contracts, dan swap contracts kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki 

untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila 

pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. 

8. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Menurut PSAK No. 2 (revisi 2009), aktivitas pendanaan adalah 

aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi 

kontribusi modal dan pinjaman entitas. Pengungkapan terpisah arus kas yang 

timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk 

memprediksi klain terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal 

perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan 

adalah :  

 



18 

 

a) penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya; 

b) pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham 

entitas; 

c) penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan 

pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya; 

d) pelunasan pinjaman; 

e) pembayaran kas oleh penyewa (lessee) untuk mengurangi saldo 

kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (finance lease). 

9. Laba Akuntansi 

Laba akuntansi adalah laba yang dihitung berdasarkan PSAK. 

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laba rugi adalah total pendapatan 

dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan 

komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan 

dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba 

rugi dari laporan pendapatan komprehensif sebagaimana dipersyaratkan oleh 

SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain meliputi:  

a. perubahan dalam surplus revaluasi (PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: 

Aset Tidak Berwujud);  

b. keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang 

diakui sesuai dengan paragraf 94 PSAK 24: Imbalan Kerja;  

c. keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan 

dari entitas asing (PSAK 11: Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata 

Uang Asing);  
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d. keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang 

dikategorikan sebagai ’tersedia untuk dijual’ (PSAK 55: Instrumen 

Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran);  

e. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai 

dalam rangka lindung nilai arus kas (PSAK 55: Instrumen Keuangan: 

Pengakuan dan Pengukuran) 

Menurut PSAK No. 23 (Revisi 2009), pendapatan adalah arus masuk bruto 

dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu 

periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal.  

10. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari 

modal sendiri atau ekuitas yang digunakan untuk membayar hutang. Debt to 

Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total hutang yang 

dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya. Secara matematis Debt to Equity 

Ratio (DER) dapat diformulasikan sebagai berikut (Ang, 1997):  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Total debt merupakan total liabilities (baik hutang jangka pendek maupun 

jangka panjang), sedangkan total shareholder’s equity merupakan total modal 

sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau 

struktur modal dari total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang 
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dimiliki perusahaan. Semakin tinggi Debt to Equity Ratio (DER) 

menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek maupun jangka 

panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga 

berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) 

(Ang, 1997). Menurut Fakhrudin (2001), tingkat debt to equity ratio (DER) 

yang aman biasanya kurang dari 50 persen. Semakin kecil DER semakin baik 

bagi perusahaan.  

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran dari pola hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan arus kas dengan expected return saham 

Menurut PSAK No. 2 (Revisi 2009), arus kas adalah arus masuk dan 

arus keluar kas atau setara kas. Informasi tentang arus kas suatu entitas 

berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai 

Arus Kas 

Laba Akuntansi 

 

Dept to Equity Ratio 

 

Expected  

Return Saham 
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kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Jika arus kasnya 

meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat, hal ini akan menimbulkan 

reaksi positif terhadap investor yaitu investor melakukan pembelian saham 

karena perusahaan dianggap mampu menghasilkan kas bagi pemegang 

saham. Semakin tinggi permintaan saham maka harga saham semakin 

meningkat. Jika harga saham meningkat maka return saham juga meningkat, 

sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) suatu 

investasi juga akan meningkat. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian 

Arlina et al (2014) dan Oktavia (2008), tentang pengaruh arus kas terhadap 

return saham yang menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara 

arus kas terhadap return saham.  

H1 : Arus kas berpengaruh terhadap expected return saham. 

2. Hubungan laba akuntansi dengan expected return saham 

Laba akuntansi adalah laba yang dihitung berdasarkan PSAK. Laba 

rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-

komponen pendapatan komprehensif lain (PSAK No. 1 (Revisi 2009)). 

Semakin tinggi laba akuntansi maka investor cenderung untuk 

mempertahankan dan membeli saham yang mampu menghasilkan laba yang 

tinggi, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya harga saham dan deviden 

yang dibagikan juga semakin tinggi. Jika deviden dan harga saham meningkat 

maka return saham juga meningkat, sehingga tingkat pengembalian yang 

diharapkan (expected return) suatu investasi juga akan meningkat. Hasil 

penelitian Daniati & Suhairi (2006), Mafudi (2014), yang menguji pengaruh 
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laba kotor terhadap expected return saham menunjukkan ada pengaruh positif 

dan signifikan antara laba kotor terhadap expected return saham. Hasil 

penelitian Arlina et al (2014), menyatakan ada pengaruh positif dan 

signifikan antara laba laba kotor terhadap return saham. 

H2 : Laba akuntansi berpengaruh terhadap expected return saham. 

3. Hubungan Dept to Equity Ratio dengan expected return Saham 

Debt to Equity Ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa bagian dari 

modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Debt to Equity Ratio 

akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan apresiasi dan 

depresiasi harga saham (Prihantini, 2009). Debt to Equity Ratio yang tinggi 

berarti perusahaan lebih banyak menggunakan hutang sebagai modal. 

Semakin besar Debt to Equity Ratio menunjukkan risiko yang ditanggung 

perusahaan yang relatif tinggi karena perusahaan beroperasi relatif tergantung 

pada hutang dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar hutang. 

Investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai Debt to 

Equity Ratio yang tinggi. Hal ini pada akhirnya akan membuat investor 

memilih untuk menjual saham, yang akhirnya akan menekan harga saham 

sehingga harga saham akan semakin rendah. Jika harga saham rendah maka 

maka return saham juga rendah, sehingga tingkat pengembalian yang 

diharapkan (expected return) suatu investasi juga akan rendah. Pernyataan ini 

didukung oleh hasil penelitian Prihantini (2009) dan Nathaniel (2008), 

tentang pengaruh Debt to Equiti Ratio terhadap return saham yang 
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menunjukkan hasil ada pengaruh negatif dan signifikan antara Debt to Equity 

Ratio terhadap return saham.  

H3 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap expected return saham. 

 


