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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Virta dan Hening (2015) yang meneliti tentang “Pengaruh Rasio Keuangan 

dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham studi pada perusahaan Farmasi. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor 

farmasi yang terdaftar di BEI. Menggunakan metode purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI dari tahun 

2009-2013. (2) Perusahaan farmasi yang menerbitkan laporan keuangan dari tahun 

2009-2013. 

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas 

sebagai berikut: Hipotesis (1) Net profit margin berpengaruh signifikan terhadap 

Return saham perusahaan Farmasi di bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tabel 9, 

diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel Net profit margin (NPM) adalah 

sebesar 0,251. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf ujinya (0,251 > 0,05). 

Sehingga hipotesis pertama diterima, Artinya secara parsial Net profit margin 

(NPM) tidak berpegaruh terhadap Return Saham. Hipotesis (2) Fiz (firm size) 

berpengaruh signifikan terhadap Return saham perusahaan Farmasi di bursa Efek 

Indonesia.Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel Fiz 

(firm size) adalah sebesar 0,001. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf 

ujinya (0,001 < 0,05), sehingga hipotesis kedua ditolak. Artinya secara parsial Fiz 

(firm size) berpengaruh terhadap Return Saham. Hipotesis (3) ROE (return on 
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equity) berpengaruh signifikan terhadap Return saham perusahaan Farmasi di bursa 

Efek Indonesia. Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel 

ROE (return on equity) adalah sebesar 0,008. Nilai signifikan tersebut lebih kecil 

dari taraf ujinya (0,008 < 0,05), sehingga hipotesis ketiga ditolak. Artinya secara 

parsial ROE (return on equity) berpegaruh terhadap Return Saham. Hipotesis (4) 

EPS (earning per share) berpengaruh signifikan terhadap Return saham perusahaan 

Farmasi di bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa nilai 

signifikan dari variabel EPS (earning per share) adalah sebesar 0,000. Nilai 

signifikan tersebut lebih kecil dari taraf ujinya (0,000 < 0,05), sehingga Hipotesis 

pertama ditolak. Artinya secara parsial EPS (earning per share) berpengaruh 

terhadap Return Saham. 

Heni dan Suhermin (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh ROA, EPS, dan 

harga saham terhadap return saham” pada sub sektor pakan ternak yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2015. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan sub sektor pakan ternak yang terdaftar di BEI. Menggunakan metode 

purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan memilih sampel agar mendapatkan 

sampel untuk tujuan tertentu. 

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas 

sebagai berikut: (1) Pengaruh ROA, EPS dan Harga Saham terhadap return saham 

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan ROI, EPS dan Harga Saham secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap return saham. (2) Hasil uji secara parsial diperoleh bahwa ROA 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, Sedangkan EPS berpengaruh 
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negatif signifikan dan harga saham berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham. 

Berdasarkan review penelitian terdahulu diatas, maka peneliti berinisiatif 

untuk melakukan penelitian kembali. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan variabel dan objek yang berbeda. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Signalling theory 

Signalling theory merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen 

untuk menyampaikan suatu sinyal ke pasar mengenai kondisi perusahaan. 

Teori ini didasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa manajer dan 

pemegang saham tidak mempunyai akses informasi perusahaan yang sama. 

Terdapat informasi tertentu yang hanya diketahui oleh manajer, dan tidak 

diketahui oleh pemegang saham sehingga terdapat informasi yang tidak 

simetri yang sering disebut sebagai asymmetric information yang terjadi 

antara manajer dan pemegang saham. (Sartono, 2010:289) 

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa 

transparansi informasi dari manajemen kepada publik sangat diperhitungkan 

agar investor dapat menilai sejauh mana ukuran perusahaan dalam melakukan 

return saham. Kenaikan jumlah return saham dianggap sebagai sinyal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan. 

2. Pengertian Pasar Modal 

Secara umum pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya 

permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan untuk jangka panjang, 
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umumnya lebih dari satu tahun. Undang-undang pasar modal nomor 8 tahun 

1995 mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek”. (Samsul, 2015: 57) 

3. Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum 

terjadi. tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang. 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 

ekspektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh 

oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. (Hartono, 

2014:19). 

Berinvestasi untuk mendapatkan pengembalian yang diharapkan akan 

tinggi setara dengan risiko yang akan didapatkan. Ketika anda membuat 

investasi sekarang dengan tujuan menjualnya di masa depan maka hasil dari 

investasi yang anda dapatkan berasal dari total penjualan yang dilakukan. 

(Penman, 2001:67) 

Berdasarkan pengertian return, bahwa return suatu saham adalah 

sama hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga 
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saham periode berjalan dengan periode sebelumnya, maka dapat ditulis 

rumus. 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan: 

Rt = Return saham pada periode ke-t 

Pt = Harga saham periode pengamatan 

Pt-1 = Harga saham periode sebelum pengamatan 

4. Analisis Rasio Keuangan  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan yaitu dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-rasio 

keuangan perusahaan. Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk mengetahui 

dan menilai tingkat resiko yang akan dihadapi, tingkat keuntungan yang 

diperoleh maupun tingkat kesehatan perusahaan. Analisis rasio keuangan 

merupakan alat analisis yang dapat menjelaskan hubungan maupun indikator 

keuangan perusahaan untuk menujukkan perubahan kondisi keuangan dan 

prestasi kegiatan operasional perusahaan (Fahmi, 2011:108). 

5. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio dari efektivitas manajemen dalam 

mengelola perusahaan. Artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. 

Efektivitas ini dinilai dengan mengaitkan laba bersih dengan aset yang 

digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Adapun rasio yang digunakan 

yaitu: 
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a. Return on Assets Ratio (Rasio Pengembalian Aset) 

Return on Assets atau Tingkat Pengembalian Aset adalah rasio 

profitabilitas yang menunjukan persentase keuntungan yang diperoleh 

perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau total aset. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu. Rumus dari ROA sendiri yaitu: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Analisis Penilaian ROA 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, Rasio Return on Assets ini 

berguna untuk mengukur seberapa efisiensinya suatu perusahaan untuk 

dapat mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba 

bersih. 

Rasio yang lebih tinggi menunjukan bahwa perusahaan tersebut lebih 

efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba bersih 

yang lebih besar. ROA akan sangat bermanfaat apabila dibandingkan 

dengan perusahaan yang bergerak di industri yang sama, karena industri 

yang berbeda akan menggunakan aset yang berbeda dalam menjalankan 

operasionalnya.  

b. Return on Equity Ratio (Rasio Pengembalian Ekuitas) 

Return on Equity Ratio atau Rasio Pengembalian Ekuitas yang 

biasanya disingkat dengan ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan 
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perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. 

Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang 

saham. ROE dinyatakan dalam persentase (%). Rumus dari ROE sendiri 

yaitu: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Analisis dan Penilaian ROE (Return on Equity) 

Return on equity atau ROE mengukur seberapa efisien sebuah 

perusahaan menggunakan uang dari pemegang saham untuk menghasilkan 

keuntungan dan menumbuhkan perusahaannya. Tidak seperti rasio 

pengembalian investasi lainnya, ROE adalah rasio profitabilitas dari sudut 

pandang investor, bukan dari sudut pandang perusahaan. 

Pada umumnya, semakin tinggi rasio Return on Equity (ROE) ini, 

semakin baik. Namun perlu diketahui bahwa rasio ROE ini akan berbeda 

diantara satu jenis industri dengan jenis industri lainnya. Jadi sebaiknya 

ROE ini tidak dibandingkan dengan industri yang berbeda karena setiap 

jenis industri memiliki investasi dan pendapatan yang berbeda-beda. 

6. Leverage  

Rasio leverage menunjukkan ukuran besarnya dana yang diperoleh 

dari kreditur. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio leverage dapat diartikan sebagai 

besarnya aset perusahaan yang didanai dengan pendanaan dari pihak luar. 

(David & Kurniawan, 2010:234). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 
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Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang Terhadap Ekuitas) 

Debt to Equity Ratio atau Rasio Hutang terhadap Ekuitas adalah rasio 

keuangan yang menunjukan proporsi relatif antara Ekuitas dan Hutang 

yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Debt to Equity Ratio 

(DER) atau Rasio Hutang Terhadap Ekuitas ini dihitung dengan cara 

mengambil total kewajiban hutang (Liabilities) dan membaginya dengan 

Ekuitas (Equity). Berikut dibawah ini adalah Rumus Debt to Equity Ratio 

(DER). 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Penilaian Debt to Equity Ratio 

Pada umumnya, Debt to Equity Ratio atau Rasio Hutang terhadap 

Ekuitas yang optimal pada suatu perusahaan adalah sekitar 1 kali, dimana 

Jumlah Hutang adalah sama dengan Jumlah Ekuitas. Namun rasio ini 

berbeda antara satu jenis industri dengan jenis industri lainnya karena 

tergantung pada proporsi aset lancar dan aset tidak lancar. Semakin banyak 

aset tidak lancar (seperti pada industri padat modal), semakin banyak 

ekuitas yang dibutuhkan untuk membiayai investasi jangka panjang. 

Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio) yang dapat 

diterima adalah berkisar diantara 1,5 kali hingga 2 kali. Bagi perusahaan 

besar yang sudah go publik (perusahaan terbuka), Debt to Equity Ratio 

bisa mencapai 2 kali atau lebih dan masih dianggap “bisa 

diterima”.  Namun bagi perusahan kecil menengah, angka tersebut tidak 

dapat diterima. 
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7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umunya kekurangan 

akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. 

Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan sejumlah 

kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas dapat 

dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan 

sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor 

mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan. 

(Agnes Sawir, 2004:101-102) 

Ukuran aset digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran 

aset tersebut diukur sebagai logaritma dari total aset. Nilai total asset biasanya 

bernilai sangat besar dibandingkan dengan variable keuangan lainya, untuk 

itu variable asset diperhalus menjadi Log Asset atau Ln Total Aset. 

(Jogiyanto, 2007:282) 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Asset). 

C. Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh return on asset terhadap return saham 

Rasio ini menggambarkan perputaran aset diukur dari volume penjualan. 

Semakin besar rasio ini semakin baik. Hasil penelitian dari Chrismas & laitul 

(2015), Gilang & Ketut (2015) dan Wahid (2014) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh pada ROA terhadap return saham, sedangkan hasil penelitian dari Heni 

& Suhermin (2017) dan Rio (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
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pada ROA terhadap return saham. Sehingga menyatakan bahwa return on asset 

memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Berdasarkan uraian tersebut, 

hipotesis pertama dari penelitian ini adalah: 

H1: Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

Pengaruh return on equity terhadap return saham 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan pada modal (equity) tertentu. Hasil penelitian dari Amalia (2017), 

Aryanti & Mawardi (2016) dan Siti & Dendi (2013) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh pada ROE terhadap return saham, sedangkan hasil penelitian dari Ayu & 

Kastawan (2016) dan Dewi & Eka (2009) menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh pada ROE terhadap return saham. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi 

perusahaan yang sangat baik dalam mengelola modalnya untuk mendapatkan laba 

yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dari penelitian ini 

adalah: 

H2: Return on equity berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

Pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham 

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang-hutang kepada pihak luar, semakin kecil rasio ini semakin baik. 

Hasil penelitian dari Friska & Murni (2013) dan Risca & Necodemus (2013) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh pada DER terhadap return saham, sedangkan 

hasil penelitian dari Cokorda & Henny (2016), Fitri & Lailatul (2015) dan Sugi 
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(2009) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pada DER terhadap return 

saham. Peningkatan DER mengindikasikan bahwa perusahaan memperoleh 

dananya lebih besar dari utang. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dari 

penelitian ini adalah: 

H3: Debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

 

Pengaruh Firm Size terhadap return saham 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasi besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, log size, nilai 

pasar saham dan lain-lain. Hasil penelitian dari Agung (2011), I Made & Anak 

Agung (2014) dan Virta & Hening (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

pada ukuran perusahaan terhadap return saham, sedangkan hasil penelitian dari 

Hendra & Emrinaldi (2014) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh pada 

ukuran perusahaan terhadap return saham. Perusahaan dengan skala besar akan 

lebih mampu dalam memenuhi permintaan pasar, mampu beroperasi pada tingkat 

yang optimal dan pada akhirnya lebih mampu menghasilkan laba dalam jumlah 

yang relatif lebih besar apabila dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran 

kecil. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dari penelitian ini adalah: 

H4: Firm Size berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Variabel menjadi satu langkah yang digunakan dalam perumusan hipotesis 

penelitian tentang variabel ROA (X1), ROE (X2), DER (X3) dan Size (X4) sebagai 

variabel bebas terhadap Return Saham (Y) sebagai variabel terikat. Hubungan antar 

variabel tersebut digambarkan sebagai berikut: 
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