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BAB II 

 TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar dalam melakukan penelitian penulis menggunakan peneliti 

sebelumnya sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian. Adapun 

penelitian sebelumnya dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Peneliti 

(Tahun), Judul 

Penelitian 

Variabel 

yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1 Mahmudah dan 

Suwitho (2016), 

Pengaruh ROA, Firm 

Size dan NPM 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan Semen” 

ROA, Firm 

Size dan 

NPM 

Return On Asset, Net Profit 

Margin berpengaruh terhadap 

return saham sementara Firm 

Size berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. 

2 Noviyanti dan Yahya 

(2017), Analisis 

Pengaruh Likuiditas, 

Solvabilitas dan 

Profitabilitas 

Terhadap Return 

Saham Perusahaan 

Manufaktur” 

Likuiditas, 

Solvabilitas 

dan 

Profitabilitas 

Current Ratio, Debt To 

Equity Ratio berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

Return Saham sedangkan 

Return On Assets, Earning 

Per Share secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Return 

Saham. 

 

3 Putra dan Dana 

(2016), Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Likuiditas 

dan Ukuran 

Perusahaan terhadap 

Return Saham 

Perusahaan Farmasi di 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas 

dan Ukuran 

Perusahaan 

 

 

 

1) Return On Asset 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return 

Saham pada perusahaan 

farmasi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-

2014. 
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BEI 

 

2) Debt to equty ratio 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

Return Saham pada 

perusahaan farmasi di 

Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 

3) Current ratio berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap Return Saham 

pada perusahaan farmasi di 

Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 

4) Ukuran perusahaan  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return 

Saham pada perusahaan 

farmasi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-

2014. 

4 Effendi dan Hermanto 

(2017), Pengaruh 

Rasio Keuangan dan 

Volume Perdagangan 

Terhadap Return 

Saham 

Rasio 

Profitabilitas, 

Rasio 

Solvabilitas, 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Aktivitas, 

Rasio Pasar 

dan Volume 

Perdagangan 

Saham  

Total Asset Turn Over (TAT) 

dan Volume Perdagangan 

Saham (VPS) berpengaruh 

positif terhadap Return 

Saham. Sedangkan Net Profit 

Margin (NPM), Debt to 

Equity Ratio (DER), Cash 

Ratio (CRA) dan Dividen 

Payout Ratio (DPR) tidak 

berpengaruh terhadap Return 

Saham. 

5 Darwis (2013), 

Pengaruh Volume 

Perdagangan 

Terhadap Return 

Saham LQ-45 selama 

Bulan Ramadhan di 

BEI 

Volume 

Perdagangan 

Saham 

TVA tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham. 
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6 Widayanti dan 

Haryanto (2013), 

Analisis Pengaruh 

Faktor Fundamental 

dan Volume 

Perdagangan 

Terhadap Return 

Saham (studi kasus 

pada perusahaan real 

estate and property 

yang terdaftar di BEI 

periode 2007-2010) 

Leverage, 

Market Ratio 

dan Volume 

Perdagangan 

Saham 

1) Terdapat pengaruh negatif 

signifikan antara DTA 

terhadap Return Saham. 

2) Tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara EPS 

terhadap Return Saham. 

3) Terdapat pengaruh 

signifikan antara Volume 

Perdagangan terhadap 

Return Saham. 

7  Sutriani (2014), 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Likuiditas Terhadap 

Return Saham Dengan 

Nilai Tukar Sebagai 

Variabel Moderasi 

Pada Saham Lq-45 

 

Profitabilitas, 

leverage dan 

likuiditas 

1) Return On Asset memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return 

Saham. 

2) Debt To Equity ratio 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Return Saham. 

3) Sedangkan Cash Ratio 

secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham,  

4) Nilai tukar tidak mampu 

memoderasi Return On 

Asset dan Debt To Equity 

Ratio terhadap Return 

Saham. 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erari (2014), Analisis 

Pengaruh Current 

Ratio, Debt To Equity 

Ratio dan Return On 

Asset Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan Tambang 

di BEI 

 

 

 

 

 

 

Current 

Ratio, Debt 

To Equity 

dan Return 

On Asset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Variabel CR, DER dan 

ROA secara simultan 

berpengaruh terhadap 

Return Saham dengan nilai 

F. 

2) Secara parsial hanya 

variabel ROA yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham  

sedangkan CR dan DER 

tidak berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

3) Variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap 

Return Saham adalah ROA 

dengan nilai t. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

1. Pasar Modal 

Menurut Jones (2000) dalam Utami dan Rahayu (2003) Pasar modal 

merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, seperti saham dan obligasi. 

Kondisi dalam pasar modal bersifat fluktuasi, yang menggambarkan ketika pasar 

sedang baik investor optimis bahwa investasi di pasar modal akan 

menguntungkan, maka diikuti dengan meningkatnya harga saham. 

Menurut Jogiyanto (2000:12) untuk menarik pembeli dan penjual dalam 

berpartisipasi, pasar modal harus bersifat likuid (jika penjual dapat menjual dan 

pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat) dan efisien (jika harga 

dari surat-surat berharga mencerminkan nilai dai perusahaan secara akurat). 
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2. Saham 

Saham didefinisikan sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang 

atau badan atas suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan 

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut. Saham juga terbagi atas beberapa jenis, yaitu saham biasa (common 

stock) dan saham preferen (preferred stock) (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:5-

6).  Saham preferen mempunyai hak-hak prioritas yaitu hak atas dividen yang 

tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi (Jogiyanto, 2000:67). 

3. Return Saham 

Menurut Rachmawati dan Suhermin (2017) return merupakan salah satu 

faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukan. Menurut 

Tandelilin (2001:47) dalam Putra dan Kindangen (2016) return saham merupakan 

pengembalian yang diterima oleh investor karena telah berani mengambil resiko 

atas investasi yang dilakukakannya sehingga menjadi salah satu faktor yang 

memotivasi investor untuk berinvestasi. Bagi investor tentu ingin mendapatkan 

keuntungan yang diinginkan dari hasil investasi. Semakin tinggi harga jual saham 

diatas harga belinya, maka semakin tinggi pula return yang diperoleh investor. 

Apabila investor menginginkan return yang tinggi maka harus bersedia 

menanggung risiko yang lebih tinggi, demikian pula sebaliknya bila 

menginginkan return rendah maka risiko yang akan ditanggung juga rendah 
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(Arsita, 2012). Menurut Jogiyanto, (2010) dalam Rachmawati dan Suhermin, 

(2017) return saham dapat dihitung dengan harga saham sekarang dikurangi harga 

saham periode sebelumnya lalu dibagi harga saham periode sebelumnya. Dengan 

demikian, investor mengharapkan keuntungan atau return yang telah ia 

investasikan di perusahaan. 

Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi namun diharapkan akan terjadi dimasa mendatang. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis, return ini sangat penting 

karena sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Pengukuran return 

realisasi yang banyak digunakan adalah return total (total return) relatif return 

(return relative), kumulatif return (return cumulative) dan return disesusaikan 

(adjusted return). Sedangkan rata-rata dari return dapat dihitung berdasarkan rata-

rata aritmatika (arithmetic mean) atau rata-rata geometrik (geometric mean) 

banyak digunakan untuk beberapa periode (Jogiyanto, 2000:107-108). 

4. Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang harus dibayar. Semakin tinggi likuiditas 

perusahaan, semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar 

kewajibannya. Menurut Hanafi dan Halim (2014:75) rasio likuiditas yang jelek 

dalam jangka panjang akan mempengaruhi solvabilitas. Rasio yang rendah 

meunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi 

menunjukkan adanya kelebihan akiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh 

tidak baik terhadap profitabilitas. Current ratio merupakan salah satu dari rasio 
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likuiditas. Current ratio ini menggambarkan seberapa jauh perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar 

perusahaan. Aset lancar dapat berupa kas, piutang dan persediaan. Current ratio 

dihitung dengan membagi antara aktiva lancar dan utang lancar.  Dengan current 

ratio yang tinggi maka perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya melalui sejumlah kas yang dimiliki perusahaan yang akan berdampak 

kepada return saham ke pemegang saham. 

5. Profitabilitas 

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81) rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Return On Asset (ROA) merupakan 

rasio yang sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Semakin tinggi 

tingkat return on asset dapat maka semakin efisien manajemen dalam 

memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Return on asset dapat 

dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Rasio profitabilitas 

menjadi penting karena menggambarkan kondisi perusahaan pada saat ini dan di 

masa yang akan datang dan juga merupakan daya tarik bagi investor ketika 

profitabilitas tinggi  yang membuat para investor berasumsi bahwa perusahaan 

dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dikemudian hari. 

Meningkatnya laba bersih perusahaan dapat dijadikan salah satu indikasi bahwa 

perusaahan baik dengan naiknya laba  bersih akan menyebabkan harga saham 

mengalami kenaikan sehingga hal ini berdampak pada naiknya return saham pada 

perusahaan. 
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6. Volume Perdagangan Saham 

Volume pedagangan saham adalah suatu kondisi untuk melihat reaksi pasar 

informasi yang berkaitan dengan suatu saham pada pasar modal. Jumlah total 

saham yang diperdagangkan dalam periode tertentu (biasanya kenaikan harga 

saham diikuti naiknya volume perdagangan). Menurut Ambarwati (2008)  

Perdagangan surat berharga yang aktif yaitu dengan volume perdagangan yang 

besar, menunjukkan bahwa saham tersebut digemari oleh para investor. Kondisi 

seperti itu akan mendorong dealer untuk tidak memiliki saham dalam jangka 

waktu yang lama sehingga akan menurunkan biaya pemilikan. Semakin sedikit 

volume transaksi, pasar saham akan sepi. Menurut Effendi dan Hermanto (2017) 

Tanda pasar akan membaik akan ditafsirkan sebagai kegiatan perdagangan dalam 

volume yang sangat tinggi di suatu bursa. Dengan meningkatnya volume 

perdagangan saham maka akan diartikan bahwa return saham diterima akan 

menajadi naik. 

3. Perumusan Hipotesis 

Menurut Sutriani (2014) Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan 

membayar utang lancar (jangka pendek) dengan menggunkan aktiva lancar yang 

dimiliki. Likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian ini menggunakan 

current ratio dalam mengukur tingkat likuiditas. Dengan current ratio yang tinggi 

perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya dan membuat kondisi 

perusahaan dalam kondisi baik, serta bedampak ke harga saham yang tinggi. 
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Dengan kondisi seperti itu, maka mampu mendatangkan minat bagi para investor 

untuk memananmkan modalnya diperusahaan. 

Hipotesis ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Putra dan Dana 

(2014), Novianty dan Yahya (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

likuiditas yang di proksikan dengan current rato berpengaruh terhadap return 

saham. 

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap Return Saham. 

Menurut Noviyanti dan Yahya (2017) Return On Assets (ROA) merupakan 

rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen 

dalam mengelolah investasinya. Dengan  tingginya tingkat profitabilitas yang 

diperoleh perusahaan dan bagus dalam mengelola kegiatan operasionalnya. Maka 

prospek bagi perusahaan bagus buat kedepannya serta menarik minat bagi para 

investor. Dalam penelitian Mahmudah dan Suwitho (2016), Sutriani (2014), dan 

Putra dan Dana (2017) ROA berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Return Saham. 

Volume perdagangan saham digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap 

suatu saham yang ada di pasar modal. Menurut Shofa dan Utiyati (2016) 

perkembangan volume perdangangan saham mencerminkan kekuatan antara 

penawaran dan permintaan yang merupakan manifestasi dari tingkah laku 

investor. Semakin besar penawaran dan permintaan semakin mempengaruhi 

fluktuasi harga saham yang ada. Seperti dalam penelitian Widayanti dan Haryanto 
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(2013), Effendi dan Hermanto (2017), mengungkapkan bahwa Volume 

Perdagangan Saham berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

H3 : Volume Perdagangan Saham berpengaruh terhadap Return Saham 

  



19 

4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1   Kerangka Pemikiran 

Likuiditas 

(𝑋1) 

Profitabilitas 

(𝑋2) 

Volume Perdagangan Saham 

(𝑋3) 

Return Saham 

(Y) 

H3 

H2 
H1 


