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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Pertama, Prihantini (2009) tentang Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, 

ROA, DER dan CER Terhadap Return Saham. Variabel dependen pada penelitian 

ini adalah Return Saham sedangkan variabel independen pada penelitiannya adalah 

Inflasi, Nilai Tukar, ROA,DER, dan CR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel ROA dan CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

variabel Inflasi, Nilai Tukar, DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

return saham. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2007) tentang Analisis 

Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar Terhadap Return 

Saham Syariah Dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2003 – 2005. 

Variabel dependen pada penelitiannya adalah Return Saham, sedangkan variabel 

independen pada penelitiannya adalah TATO, ITO, ROA, ROE, EPS, PBV.  

Variabel TATO, ITO, ROA, ROE, EPS, Berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return Saham Syariah sedangkan PBV berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham. 

Ketiga, Penelitian Fatmawati (2014) tentang Analisis pengaruh rasio aktivitas, 

rasio profitabilitas dan rasio pasar terhadap Return Saham Perusahaan Grosir dan 

Ritel Yang Terdaftar Dalam Daftar Efek Syariah. Variabel dependen pada 

penelitiannya adalah return saham, sedangkan variabel Independen pada 
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penelitiannya adalah ROE, PBV, TATO,  ITO, ROA dan EPS. Hasil penelitian 

menunjukkan hanya variabel ROE dan PBV yang berpamgaruh positif terhadap 

Return Saham Syariah, sedangkan variabel TATO, ITO, ROA, EPS tidak 

berpengaruh terhadap Return Saham. 

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Eka dan Herlambang (2016) tentang 

Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Likuiditas Terhadap 

Return Saham Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Dalam Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2011-2014. Varaibel dependen pada 

penelitiannya adalah return saham, sedangkan variabel independen pada penelitian 

adalah ROA, DER, CR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh 

positif terhadap Return Saham, sedangkan DER dan CR tidak berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani (2013) tentang Pengaruh 

Return on Assets Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada Institusi 

Finansial. Variabel dependen pada penelitiannya adalah harga saham, sedangkan 

variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets 

(ROA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan DER tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Harga Saham. 

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Meythi, Kawan, dan Rusli (2011) 

tentang Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel pada penelitiannya 

adalah harga saham, sedangkan variabel independennya adalah Current Ratio (CR) 

dan Earning Per Share (EPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara 
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simultan Currennt Ratio (CR) dan Earnings Per Share (EPS) secara bersama-sama 

dapat berpengaruh terhadap harga saham. 

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Gilang dan Wijaya (2015) tentang 

Pengaruh ROA, DER, EPS Terhadap Return Saham Perusahaan Food and 

Beverage BEI. Variabel dependen pada penelitiannya adalah return saham, 

sedangkan variabel independennya adalah ROA, DER, EPS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel ROA dan EPS secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap Return Saham pada perusahaan Food and Beverage di BEI sedangkan 

DER tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Maulina dan Maulana (2017) 

tentang The Effect Of Financial Ratios Toward Sharia Stock Return in Jakarta 

Islamic Index (JII). Variabel dependen pada penelitiannya adalah stock return, 

sedangkan varaibel independennya adalah DER, ROA, EPS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel ROA, DER, EPS secara simultan berpengaruh 

terhadap Return saham syariah. 

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Sorongan (2016) tentang Factors 

Affecting the Return Stock Company in Indonesia Stock Exchange ( IDX ) LQ45 in 

Years 2012-201. Variabel dependen pada penilitiannya adalah stock return, 

sedangkan variabel independennya adalah DER, ROA, ROE, NPM. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Independen Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on Equity (ROA), Return pada Ekuitas (ROE), dan Net Profit 

Margin (NPM) bersama-sama memberikan efek signifikan pada pengembalian 

saham adalah entri LQ45 berturut-turut selama periode 4 tahun dari 2012 hingga 

2015. 
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Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Ghulam, Bonar ,Trias (2015) 

tentang The Influence of Corporate Financial Performance on Share Return. 

Variabel dependen pada penelitiannya adalah stock return, sedangkan variabel 

independennya adalah Economic Value Added (EVA), dan Market Value Added 

(MVA), DER, ROI, FAT, PBV, TATO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER 

berpengaruh signifikan terhadap EVA. PBV dan TATO berpengaruh signifikan 

terhadap MVA. EVA berpengaruh terhadap Return saham. 

B. Kerangka Teoritis 

1. Restoran, Hotel dan Pariwisata Syariah 

Kelompok saham syariah yang diterbitkan oleh perusahaan Restoran, 

Hotel dan Pariwisata tergolong pada sektor trade, services & investment. 

Berikut ini adalah definisi dari hotel, restoran, pariwisata. 

a. Restoran 

Restoran menurut Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif No 11 tahun 

2014 tentang 2014 tentang standar Usaha Restoran adalah usaha penyediaan 

jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu 

tempat tetap yang tidak berpindah pindah dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dan atau laba. Restoran syariah merupakan penyedia jasa 

makanan dan minuman yang berdasarkan prinsip syariah. Menurut Fatwa 

DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah makanan dan minuman harus 

mendapat sertifikat halal dari MUI. Makanan dan minuman ini juag berlaku 

pada restoran yang disediakan di hotel Syariah. 
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b. Hotel 

Hotel menurut  Peraturan Menteri dan Ekonomi Kreatif No 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel adalah usaha 

penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatau bangunan, 

yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan 

hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Hotel syariah menurut fatwa DSN-MUI No 108/DSN-

MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di 

dalam suatau bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan 

makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian 

dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan prinsip syariah.  

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah kriteria 

hotel syariah adalah sebagai berikut. 

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan akses pornografi dan tindakan 

asusila 

2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah 

pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila. 

3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib mendapat 

sertifikasi halal dari MUI 

4) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk 

pelaksaan ibadah termasuk fasilitas untuk bersuci. 
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5) Pengelola dan karyawan/karyawati wajib mengenakan pakaian yang 

sesuai syariah. 

6) Hotel syariah waji memiliki pedoman dan atau panduan mengenai 

prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. 

7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah 

dalam melakukan pembayaran. 

c. Pariwisata 

Ulama komtemporer menyebut kegiatan wisata dengan istilah al-

siyahah yang artinya pergi kemana saja dengan motif apa saja. Al-Quran 

yang berkaitan dengan wisata adalah QS. Al-Mulk : 15 

 

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 

Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”[QS. Al-

Mulk : 15] 

 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dari ayat diatas bahwa Allah SWT 

menghendaki manusia untuk melakukan perjalanan ke semua daerah dan 

kawasan untuk keperluan mata pencaharian dan tawakal kepada Allah SWT. 

Ayat ini juga menerangkan bahwa nimmat Allah yang tidak terhingga yang 

telah dilimpahkan untuk manusia, dengan menyatakan bahwa Allah telah 

menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia 

dapat mengambil manfaat untuk kepentingan manusia itu sendiri. Salah 

satau kegiatan yang dapat bermanfaat untuk manusia adalah kegiatan 

pariwisata atau perjalanan. 
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Pariwisata syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No 108/DSN-

MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan 

Prinsip Syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip 

syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah penyelenggaraan wisata 

terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemufsadatan, tabdzir/israf, dan 

kemunkaran, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara 

material maupun spiritual. Destinasi wisata syariah harus berada dalam satu 

kawasan geografis yang didalamnya terdapat daya Tarik wisata, fasilitas 

ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesiblitas serta masyarakat yang 

saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai 

dengan prinsip syariah. 

Pandangan islam tentang pariwisata syariah sangat memperhatikan 

tatakrama dan etika yang wajib di jalankan oleh umat islam (Amin, 2017), 

sehingga kegiatan wisata yang dijalankan dapat bernilai ibadah. Berikut ini 

beberapa pandangan islam tentang perjalanan dan wisata. 

1) Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk 

melakukan satu kewajiban dari rukun islam, yaitu pada bulan tertentu 

dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun 

2) Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan 

pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pad 

awal islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan. 
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3) Tujuan wisata dalam islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan 

cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya.  

4) Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan 

Allah dan rasul-Nya. 

Kegiatan pariwisata yang paling terpenting adalah niat dan tujuan 

seorang muslim dalam melakukan perjalanan atau pariwisata bukan 

mengutamakan kesenangan duniawi. Tujuan dari pariwisata menurut Al-

Quran dan Sunnah adalah untuk Mengenal Sang Pencipta dan meningkatkan 

nilai spiritual tujuan utama seorang muslim ketika melakukan pariwisata 

adalah untuk mengenal Allah SWT. Seorang muslim dalam melakukan 

kegiatan pariwisata harus menjaga etika. Berikut ini merupakan etika yang 

harus dijalankan oleh seorang muslim. 

1) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan 

menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan 

(fasad). 

2) Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata 

3) Menjaga akhlak mulia 

4) Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah. 

2. Saham Syariah  

Saham Syariah menurut (Indah, 2010) adalah suatu bukti kepemilikan atas 

suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham 

yang memiliki hak-hak istimewa. Saham syariah merupakan kelompok saham 

yang diterbitkan oleh perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. 
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a. Dasar Hukum Saham Syariah  

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli saham adalah sebagai berikut. 

1) Al- Quran 

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli saham adalah Al-Quran. 

Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan diperbolehkannya 

saham syariah adalah sebagai berikut : 

 

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang 

mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh 

sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar..” 

[QS. An-Nisa:09] 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umat 

manusia untuk tidak meninggalkat dzurriat dhi’afa (keturunan yang 

lemah) baik moril maupun materiil. Ayat diatas Allah memberikan 

anjuran kepada umat manusia agar selalu memperhatikan kesejahteraan 

(ekonomi) kepada keturunannya. Salah satu dalam menjalankan 

perintah tersebut adalah dengan kegiatan berinvestasi saham, karena 

motif investasi saham adalah untuk menunda konsumsi sekarang yang 

kemudian untuk dikonsumsi di konsumsi dimasa yang akan datang. 
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Artinya “Dia (Yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam tuuh tahun 

(berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecualia sedikit untuk kamu 

makan. Kemudian setelah itu akan dating tujuh (tahun) yang sangat 

sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya 

(tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu 

simpan.Setelah itu akan dating tahun, dimana manusia diberi hujan 

(dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).” 

[QS Yusuf:47-49] 

 

Ayat di atas memerintahkan untuk bercocok tanam selama tujuh 

tahun, kemudian apa yang ditanam dibiarkan di bulirnya agar tetap 

segar dan tidak rusak untuk persiapan di masa yang akan datang. Ayat 

ini selaras dengan motif ekonomi yaitu motif berjaga-jaga, sehingga 

ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam investasi 

saham syariah. Karena kegiatan jual beli saham dipergunakan untuk 

menunda konsumsi sekarang dengan tujuan untuk memperoleh 

kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.  

2) Hadits 

“Dari Ma’mar bon Abdullah, dari Rasullah SAW bersabda : Tidaklah 

melakukan iktikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang 

bersalah.”(HR. Muslim) 

 

3) Pandangan Ulama 

a) Pendapat Ibnu Qudamah  

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra 

serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milih pihak lain.” 

 

b) Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili 

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham 

hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam 

perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.” 
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c) Pendapat Majelis Ulama Saudi Arabia 

“Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan uang secara 

utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset 

seperti tanah, mobil pabrik dan lain sejenisnya. Dan hal tersebut 

merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, 

maka dibolekan hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai 

maupun tangguh, yang dibayar secara kontan ataupun beberapa kali 

pembayaram, berdasarkan keumuman dalil tentang 

diperbolehkannya jual beli”. 

 

4) Pendapat Majelis Ulama Indonesia 

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No 

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum 

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal sehingga dapat 

dikaatan bahwa jual beli saham diperbolehkan selama mengikuti 

prinsip yang telah di tentukan. 

b. Kriteria Saham Syariah  

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan 

Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Menjelaskan 

kriteria perusahaan atau emiten yang berhak menjual sahamnya di pasar  

modal adalah sebagai berikut. 

1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara 

pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan Publik yang 

menerbitkan efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip- 

Prinsip syariah. 

2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Syariah antara lain. 
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a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang. 

b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan 

dan asuransi konvensional. 

c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman 

yang haram. 

d) Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun 

jasa yang meruska moral dan bersifat mudarat. 

3) Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi 

tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi 

lebih dominan dari modalnya.  

4) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan Efek 

Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad 

yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan.  

5) Emiten atau perusahaan publik menerbitkan efek syariah wajib 

menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip syariah dan 

memiliki Shariah Compliance Officer.  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang 

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah menjelaskan bahwa dalam 

mengeluarkan efek syariah emiten harus memenuhi kriteria. Kriteria 

tersebut adalah perusahaa tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha uang 

bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal yang meliputi: 

1) perjudian dan permainan yang tergolong judi 

2) jasa keuangan ribawi 
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3) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) 

dan/atau judi (maysir) 

4) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/ atau 

menyediakan : 

a) barang atau jassa haram zatnya (haram li-dzatihi) 

b) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) 

yang di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama 

Indonesia 

c) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat 

Selain kriteria di atas, emiten harus memenuhi Rasio keuangan dalam 

menerbitkan saham syariah. Rasio keuangan yang harus dipenuhi adalah  

Total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 

45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak 

lebih dari 10%. 

Pelaksanaan transaksi saham syariah harus dilakukan dengan prinsip 

kehati-hatian dan tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi 

yang didalamnya mengandung unsur dharar,gharar, riba, maisir, riswah, 

maksiat dan kezhaliman. Penjelasan mengenai transaksi yang tidak sesuai 

syariah tertuang dalam fatwa DSN-MUI No 40/DSN-MUI/X/2003 tentang 

Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang 

Pasar Modal adalah sebagai berikut. 
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1) Najsy yaitu melakukan penawaran palsu 

2) Bai’ al-ma’dun yaitu melakukan penjualan atas barang (efek 

syariah) yang belum dimiliki (short selling) 

3) Insider Trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk 

memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang  

4) Menimbulkan informasi yang menyesatkan 

5) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan 

fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesian 

pembelian efek syariah tersebut 

6) Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan 

pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan 

harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. 

3. Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham syariah 

komposit yang tercatat di BEI. ISSI digunakan sebagai indikator dari kinerja 

pasar saham syariah Indonesia. ISSI meliputi seluruh saham syariah yang 

tercatat di BEI dan masuk dalam Daftar Efek Syariah yang di terbitkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BEI tidak melakukan seleksi saham syariah 

yang masuk ke dalam ISSI. Seleksi ISSI dilakukan setiap dua kali dalam 

setahun, yaoitu pada bulan Mei dan November.  
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4. Return saham  

Return Saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto, 2000). 

Setiap kegiatan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang tujuan 

utamanya adalah mencari keuntungan atau disebut dengan return. Dalam hal 

ini konsep risiko pun tidak lepas kaitannya dengan return, karena banyak 

investor yang selalu mengharapkan return yang sesuai dengan tingkat 

risikonya. Semakin tinggi risiko maka kemungkinan return pun semakin tinggi 

pula(Prihantini, 2009).  

Return dapat berupa return realisasi dan yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa 

mendatang. Return realisasai merupakan return yang telah terjadi dihitung dari 

data historis (Jogiyanto, 2017). Return realisasi ini penting karena menjadi 

salah indikator untuk mengetahui kinerja perusahaan. Return histori ini juga 

berguna sebagai dasar dalam menghitung return ekspketasi dan risiko di masa 

mendatang. 

Return realisasi terdiri atas capital gain (loss) dan yield (Jogiyanto, 2000).  

Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga sekarang raltif dengan harga 

periode yang lalu. Jika harga sekarang lebih tinggi maka terjadi keuntungan 

modal (gain) dan sebaliknya terjadi kerugian maka loss. Menurut (Jogiyanto 

2014) rumus return realisasi sebagai berikut. 

Return Total  = Capital gain (loss) + Yield 

Capital gain(loss) menurut Jogiyanto dapat di rumuskan sebagai berikut  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝑙𝑜𝑠𝑠) =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
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Keterangan : 

𝑃𝑡 : Harga Saham Periode Sekarang 

𝑃𝑡−1 : Harga Saham Periode Sebelumnya 

Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga 

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

presentase dividen terhadap harga saham periode sebelumnya. Menurut 

(Jogiyanto, 2014) return realisasi dapat dirumuskan sebagai berikut. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
+ 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑  

Untuk saham yang membayar periodik sebesar Dt rupiah perlembarnya, 

maka yield adalah sebesar Dt/𝑃𝑡−1 dan return realisasi dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
+

𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
=  

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 + 𝐷𝑡

𝑃𝑡
 

Keterangan :  

𝑃𝑡 : Harga Saham Periode Sekarang 

𝑃𝑡−1 : Harga Saham Periode Sebelumnya 

Dt  : Dividen kas yang dibayarkan  

Perusahaan dalam membagikan dividen kas tidak selamanya secara 

periodik maka return saham dapat di hitung sebagai berikut (Jogiyanto, 2014). 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 Saham =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan :  

𝑃𝑡 : Harga Saham Periode Sekarang 

𝑃𝑡−1 : Harga Saham Periode Sebelumnya 
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5. Return on Asset (ROA)  

Return On Assets (ROA) menurut Samsul, 2015:174) adalah perbandingan 

antara laba usaha/operasi terhadap total aset. Tinggi rendahnya ROA 

tergantung perusahaan dalam mengelola asetnya. Nilai ROA yang tinggi maka 

perusahaan menunjukkan kinerja yang sangat baik (Widodo, 2007). ROA 

digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih yang dapat diperoleh dari 

operasional perusahaan dengan menggunakan seluruh kekayaannya. Menurut 

(Faishal, 2013:35) Secara matematis rumus Return On Assets (ROA) 

dirumuskan sebagai berikut : 

ROA =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Asset
 X 100% 

6. Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) menurut (Faishal, 2013:37) adalah rasio yang 

digunakan untuk membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 

Rasio ini disebut juga rasio cepat yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang-hutang dalam jangka pendek. Nilai  CR 

pada angka 200 dapat dikatakan perusahaan tersebut sudah bagus. Menurut 

(Faishal ,2013:37) rumus dari current ratio adalah sebagai berikut. 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Aset Lancar

Kewajiban Lancar
 

7. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt To Equity Ratio (DER) (Suad, 1998:70) adalah rasio ini 

menunjukkan perbandingan antara hutang dengan  modal sendiri. Nilai DER 

yang maka semakin berat utang jangka panjangnya yang dijamin dengan modal 
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sendiri yang sama besar. Menurut (Suad, 1998:70) rasio ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Hutang

Modal Sendiri
 

 

C. Kerangka Pikir 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas ( independen) yang terdiri 

dari ROA (X1), CR (X2) dan DER (𝑋3) sedangkan variabel terikat (dependen) 

adalah Return Saham (Y). Keterikatan antara variabel bebad dan variabel terikat 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Bagan Kerangka Berpikir   

 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas terdapat empat variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Kerangka pikir pada penelitian ini diambil berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Fitri & Herlambang, 2016) dan (Prihantini, 2009).  

D. Hipotesis  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Return Saham (Y) 

Current Ratio  

(X2) 

Debt to Equity 

Ratio (X3) 

Return On 

Assets (X1) 
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1. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets ( ROA) (menurut Samsul, 2015:174) merupakan 

perbandingan antara laba usaha/operasi terhadap total aset. Tinggi 

rendahnya ROA tergantung perusahaan dalam mengelola asetnya. Semakin 

tinggi ROA maka perusahaan menunjukkan kinerja yang sangat baik 

(Widodo, 2007). Menurut (Devianti, 2017) Kinerja perusahaan yang 

semakin baik dan nilai perusahaan yang meningkat akan memberikan 

harapan naiknya harga saham yang pada akhirnya akan berdampak kepada 

kenaikan return saham. Penelitian mengenai ROA dilakukan oleh (Widodo, 

2007). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh 

positif terhadap return saham. 

𝐻1= Diduga Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Return Saham. 

2. Current Ratio (CR) 

Current Ratio (CR) menurut (Faishal, 2013:37) adalah rasio yang 

digunakan untuk membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang 

lancar. Nilai CR yang semakin tinggi maka laba bersih akan semakin sedikit, 

karena rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar 

yang tidak bak terhadap profitabilitas perusahaan karena aktiva lancar 

menghasilkan return yang lebih rendah jika dibandingkan dengan aktiva 

tetap. Penelitian tentang CR dilakukan oleh (Prihantini, 2009) menunjukkan 

bahwa variabel CR berpengaruh negatif terhadap return saham. 

𝐻2= Diduga Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap Return Saham. 
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3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt To Equity Ratio (DER) adalah rasio ini menunjukkan perbandingan 

antara hutang dengan  modal sendiri (Suad, 1998:70). Semakin tinggi rasio 

ini maka semakin berat utang jangka panjangnya yang dijamin dengan 

modal sendiri yang sama besar. Risiko yang ditanggung oleh investor akan 

semakin tinggi karean tingkat hutang yang tinggi berarti beban bunga yang 

semakin tinggi yang akan meningkatkan risiko, dan berakibat menurunkan 

return saham Penelitian mengenai DER yang dilakukan oleh (Prihantini, 

2009) menunjukkan bahwa variabel DER berpengaruh negatif terhadap 

return saham. 

𝐻3= Diduga Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return 

saham. 

 

 


