
 

8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan materi tambahan 

serta acuan bagi peneliti. Selain itu juga untuk menghindari kesamaan dari 

penelitian yang lainnya. Oleh karena itu penelitian terdahulu sebagai 

berikut. 

Penelitian oleh Sutrisno dan Putri (2018) yang berjudul “Kinerja dan 

Return Saham Perusahaan Pertambangan di Indonesia” menunjukkan 

bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA, ROE pengaruhnya tidak 

signifikan terhadap return saham.  

Penelitian oleh Wiagustini (2018) yang berjudul “Pengaruh Eva dan 

Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan 

Batubara di Indonesia” menunjukkan bahwa ROA, PER tidak signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan DER berpengaruh signifikan terhadap 

return saham.  

Penelitian oleh Malintan dan Herawati (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan 

Return On Asset Terhadap Return Saham Perusahaan Pertambangan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2010” hasil dari penelitian 

adalah CR, DER, PER dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 
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Penelitian oleh Verawati, Jaya, Mandela (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di BEI” menghasil penelitian bahwa faktor 

internal perusahaan yaitu DER, ROE, EPS, PER dan NPM tidak 

berpengaruh terhadap return saham.  

Penelitian oleh Erari (2014) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER) Dan Return On Asset 

(ROA) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI” 

menghasilkan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham 

sedangkan CR dan DER tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian oleh Rinati (2008) yang berjudul “Pengaruh Net Profit 

Margin (NPM), Return On Assets(ROA), dan Return On Equity (ROE) 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Tercatat Dalam Indeks LQ45” 

menghasilkan bahwa ROA, ROE dan NPM berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

B. Landasan Teori 

Landasan teori adalah pengertian dan konsep yang telah disusun 

dalam sebuah penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Pasar Modal  

Pasar modal adalah tempat bertemunya antara emiten dan 

investor. Pasar modal merupakan tempat berkumpulnya berbagai 

instrument keuangan untuk jangka panjang yang bisa diperjual belikan 
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baik dalam bentuk utang dan modal sendiri.1 Pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan 

dan lembaga yang berkaitan dengan efek.2  

Pasar modal diawasi dan diatur oleh Badan Pengawasan Pasar 

Modal (BAPEPAM) yang berada di bawah naungan menteri keuangan. 

Instrumen keuangan yang ada di pasar modal yaitu saham, surat utang 

(obligasi), reksa dana, exchange traded fund dan derivatif. Investor yang 

ingin berinvestasi jangka panjang dapat berinvestasi di pasar modal. 

Pasar modal dapat menjadi penjembatan bagi investor yang ingin 

menentukan akan berinvestasi dimana.  

2. Pasar Modal Syariah 

Pasar modal syariah diterbitkan oleh PT Danareksa Investment 

Management pada tanggal 3 Juli 1997, dan dilanjutkan dengan 

peluncurannya  JII pada tanggal 3 Juli 2000. JII bertujuan untuk 

memantau investor yang ingin berinvestasi secara syariah.3 Pasar modal 

syariah adalah pasar modal yang dijalankan sesuai Al-Qur’an dan 

hadist.4  

Produk syariah yang ada di pasar modal yaitu berupa surat 

berharga atau efek. Produk syariah pada pasar modal dalam akad, cara 

dan kegiatan usaha yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan 

                                                           
1 Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta:Salemba Empat,2001), 1 
2 Undang-undang Pasar Modal No.8. Thn. 1995 
3 Konsep Dasar Pasar Modal Syariah, diakses pada tanggal 3 Maret 2019 dari 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Syariah.aspx 
4 Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal, (Jakarta:2017), 77 
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prinsip syariah.  Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah 

sesuai dengan fatwa DNS-MUI nomer 80/DNS-MUI/III/2011adalah 

sebagai berikut.  

a. Maisir 

Maisir adalah kegiatan berupa perjudian, di mana bihak yang 

memenangkan pertaruhan akan mendapatkan apa yang telah 

menjadi jaminan. 

b. Gharar 

Garar adalah ketidakpastian dalam sebuah akad, baik kualitas, 

kuantitas dan obyek akad. 

c. Riba  

Riba adalah melebihi jumlah pinjaman dari jumlah pinjaman pokok 

yang dibebankan kepada pihak yang meminjam. 

d. Bathil  

Bathil adalah jual beli yang akad maupun rukunnya tidak sesuai. 

e. Bai’al-ma’dum 

Bai’al-ma’dum adalah penjualan atas barang yang belum dimiliki. 

f. Ikhtikar  

Ikhtikar adalah membeli barang yang harganya cenderung 

meningkat dan akan dijual kembali pada saat harga semakin 

meningkat. 

g. Taghrir 

Taghrir adalah usaha seseorang untuk mempengaruhi orang lain 

dengan kebohongan agar orang tersebut mau melakukan transaksi. 
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h. Ghabn 

Ghabn adalah akad dengan cara bertukar barang namun antara 

barang satu dengan yang lain tidak ada keseimbangan manfaat. 

i. Talaqqi al-rukban 

Talaqqi al-rukban adalah menjual barang di bawah harga pasar 

kepada seseorang yang tidak mengetahui harga tersebut. 

j. Tadlis 

Tadlis adalah menyembunyikan kecatatan dari barang yang dijual 

dan meyakinkan pembeli seolah-olah barang tidak cacat. 

k. Ghisysy  

Ghisysy adalah menjual barang dengan memberi tahu kelebihan 

tanpa memberi tahu kekurangannya. 

l. Najsy 

Najsy adalah menawarkan barang dengan harga tinggi, seolah-olah 

barang yang di jual banyak peminatnya. 

m. Dharar  

Dharar adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak 

lain. 

n. Risywah  

Risywah adalah memberikan sesuatu barang dengan tujuan ingin 

mengambil yang bukan haknya dan membenarkan sesuatu yang 

salah. 
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o. Maksiat dan Zalim 

Maksiat dan zalim adalah mengambil hak orang lain yang bukan 

miliknya. 

3. Saham Syariah 

Saham adalah salah satu efek yang terdapat di pasar modal 

syariah. Saham syariah adalaha surat berharga bentuk penyertaan modal 

kepada perusahaan yang nantinya para pemegang saham akan 

mendapatkan laba dari perusahaan yang transaksinya tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah.5  

Saham syariah yang telah terdaftar di bursa efek maupun yang 

belum terdaftar, telah dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah yang 

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ciri saham syariah yang 

telah diseleksi oleh OJK adalah sebagai berikut.6 

a. Emiten tidak boleh melakukan perjudian 

b. Emiten tidak boleh melakukan perdagangan dengan penyerahan 

barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran palsu 

c. Emiten tidak boleh melakukan transaksi berbasis bunga 

d. Emiten tidak boleh melakukan jual beli yang tidak mengandung 

ketidak jelasan atau judi  

e. Emiten tidak boleh melakukan produksi dan distribusi barang atau 

jasa yang haram zatnya, haram bukan karena zatnya dan merusak 

moral 

                                                           
5 Konsep Dasar Pasar Modal Syariah, diakses pada 3 Maret 2019 dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-

modal/Pages/Syariah.aspx 
6 Produk Syariah, diakses pada 3 Maret 2019 dari https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/ 



14 
 

 

f. Total utang berbasis bunga dibanding dengan total aset tidak boleh 

melebihi 45% 

g. Pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak boleh 

melebihi dari 10% 

4. Jakarta Islamic Index (JII) 

Indeks harga saham adalah pergerakan statistik saham dari 

kumpulan saham yang dipilih berdasarkan ukuran tertentu dalam 

berinvestasi. Saat ini BEI memiliki 22 macam indeks harga saham.7 

Salah satu indeks harga saham yang ada di BEI adalah Jakarta Islamic 

Index (JII). 

JII berdiri pada tanggal  3 Juli tahun 2000. JII berfungsi sebagai 

pemandu bagi investor yang ingin berinvestasi secara syariah. Saham 

yang terdapat di JII adalah 30 jenis saham yang dipilih dari saham-

saham yang memiliki kriteria secara syariah dan dievalusi selama 6 

bulan sekali. Perubahan ada jenis usaha para emiten akan dipantau terus 

menerus dengan ketersediaan data yang telah terpublikasi.  

JII  berperan untuk menentukan dan melakukan seleksi saham 

syariah. Kriteria likuditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham 

syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. 

a. Saham syariah yang tercatat selama 6 bulan terakhir masuk dalam 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)  

b. Saham syariah yang telah masuk ISSI dipilih sebanyak 60 saham 

berdasarkan laba tertinggi selama 1 tahun terakhir 

                                                           
7 Indeks, diakses pada 3 Maret 2019 dari https://www.idx.co.id/produk/indeks/ 
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c. Saham syariah yang memiliki nilai transaksi harian tertinggi maka 

dipilih menjadi 30 saham terbaik  

d. 30 saham syariah yang telah terpilih akan terdaftar di JII  

JII dihitung dengan menggunakan metode perhitungan indeks 

yang telah ditetapkan oleh bursa efek yaitu dengan bobot kapitalisasi 

pasar. JII dihitung dengan mencakup penyesuaian-penyesuaian akibat 

berubahnya data emiten yang disebabkan oleh aksi korporasi.8 

5. Pertambangan Syariah (Pertambangan Ramah Lingkungan) 

Pertambangan ramah lingkungan adalah melakukan kegiatan 

pertambangan tanpa merusak lingkungan hidup. Fatwa MUI No. 22 

Tahun 2011 menjelaskan tentang pertambangan ramah lingkungan yaitu 

sebagai berikut. 

a. Pertambangan boleh dilakukan jika menyangkut kepentingan 

umum, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan alam. 

b. Pertambangan ramah lingkungan yaitu sebagai berikut. 

1) Perencanaan harus sesuai dengan mekanisme perizinan 

2) Harus dilakukan uji kelayakan yang melibatkan stakeholder 

3) Pelaksanaan harus ramah lingkungan  

4) Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, 

serta adanya pengawasan yang berkelanjutan 

5) Memperhatikan lahan yang akan digunakan  

6) Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca 

pertambangan 

                                                           
8 Setyowati, ed., “Risiko Sistematis Dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham Syariah Yang Tergabung 

Di JII” (Yogyakarta: 2016) 
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7) Hasil pertambangan harus mendukung ketahanan nasional dan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UUD 

c. Pertambangan yang tidak mengakibatkan kerusakan yaitu sebagai 

berikut. 

1) Tidak merusak ekosistem darat dan laut  

2) Tidak mencemari air dan tidak merubah siklus air  

3) Tidak menyebabkan kepunahan dan merusak semua ekosistem 

4) Tidak membat polusi udara yang menyebabkan pemanasan 

global 

5) Mendorong tenaga kerja dari masyarakat dan menjaga kesehatan 

masyarakat sekitar  

d. Kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan, 

mengakibatkan kerusakan dan tidak dapat mensejahterakan 

masyarakat sekitar hukumnya adalah haram. 

e. Jika dalam melakukan penambangan dengan buruk, penambang 

wajib melakukan perbaikan agar dapat mensejahterakan masyarakat 

dan menjaga lingkungan hidup. 

f. Wajib hukumnya mentaati seluruh peraturan perundang-undangan 

untuk menghasilkan pertambangan yang ramah lingkungan. 

6. Al-Quran dan Hadist 

Menurut islam kegiatan investasi adalah salah satu kegiatan 

muamalah karena berhubungan antara manusia satu dengan yang lain 

dan menjadi prinsip di pasar modal syariah. Investasi sangat dianjurkan 
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dalam islam karena dalam hidup harus memilki keseimbangan antara 

dunia dan akhirat.  

Fatwa DNS-MUI adalah salah satu acuan dalam 

mengembangkan pasar modal syariah. Fatwa DNS-MUI sampai saat ini 

mencapai 17 fatwa yang berhubungan dengan pasr modal syariah. Fatwa 

DNS-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal adalah 

fatwah DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan 

Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas 

di Pasar Reguler Bursa Efek, yaitu sebagai berikut.9 

a. Al-Qur’an 

1) QS. al-Baqarah (2): 278: 

ُتْم ُمْؤِمِنيا َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا  ات َُّقوا اَّللَّا واذاُروا ماا باِقيا ِمنا الر َبا ِإْن ُكن ْ   

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman.” 

 

2) QS. al-Qashash (28): 26 

ُهماا َياٰأاباِت ٱْستا ْ ِجرْ  ى ٰ ُه ۖ ِإنَّ خاْْيا ماِن ٱْستا ْ جاْرتا ٱْلقاِوىُّ ٱْْلاِميُ قاالاْت ِإْحدا  

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Hai Ayahku! 

Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya.’” 

 

                                                           
9 Fatwa dan Landasan Hukum, diakses pada 4 Maret 2019 dari https://www.idx.co.id/idx-syariah/fatwa-

regulasi/ 
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b. Hadist 

Hadist Nabi riwayat Imam al-Bukhari 

َنااى عاِن النَّْجِش.  -صلى هللا عليه وسلم-عاِن اْبِن ُعمارا : أانَّ راُسولا اَّللَِّ   

 وا ِفْ لاْفٍظ وا الا ت انااجاُشْوا. راوااُه اْلُبخاارِىُّ 
Dari Ibnu ‘Umar r.a.: “Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-

beli dengan cara najasy”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan: 

“Janganlah kamu sekalian melakukan jual-beli dengan cara 

najasy”. (HR al-Bukhari). 

 

c. Kaidah Fiqih 

لِْيُل عالاى التَّْحرِيِْ ااْلاْصُل ِِف   ْاْلاْشيااِء ْاإِل َبا حاة حاَّتَّ ياُد لَّ اْلدَّ  
“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh di lakukan 

sampai ada dalil yang melarangnya.” 

 

Selain fatwah DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang 

Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek 

Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, terdapat fatwa MUI No.  

22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yaitu sebagai 

berikut. 

a. Al-Qur’an 

1) QS. Al-Qasas (28): 77 

ا ُ الدَّ كا اَّللَّ نْ ياا ۖ واأاْحِسْن واابْ تاِغ ِفيماا آَتا را اْْلِخراةا ۖ واالا ت اْنسا ناِصيباكا ِمنا الدُّ
كاماا أاْحسانا اَّللَُّ إِلاْيكا ۖ واالا ت اْبِغ اْلفاساادا ِف اْْلاْرِض ۖ ِإنَّ اَّللَّا الا ُيُِبُّ 

                              اْلُمْفِسِدينا                             

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu 
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melupakan bahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan 

di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berbuat kerusakan.” 

 

 

2) QS. Al-A’raf (7): 56 

ًعا ۚ ِإنَّ راْْحاتا  ْوفًا واطاما ِحهاا وااْدُعوُه خا واالا تُ ْفِسُدوا ِف اْْلاْرِض ب اْعدا ِإْصَلا

  اَّللَِّ قارِيٌب ِمنا اْلُمْحِسِني                                            

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik." 
 

3) QS. Asy-Syu’ara’ (26): 183 

 واالا ت اْبخاُسوا النَّاسا أاْشيااءاُهْم واالا ت اْعث اْوا ِف اْْلاْرِض ُمْفِسِدينا 

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan" 

 

7. Return Saham 

Salah satu tujuan investor menginvestasikan hartanya 

khususnya pada saham adalah untuk mendapatkan keuntungan (return). 

Investor tidak akan berinvestasi apabila tidak mendapat keuntungan. 

Return adalah hasil yang diperoleh dari berinvestasi.10 Return juga dapat 

                                                           
10 Jogiyanto, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: 2009), 199 
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diartikan sebagai tingkat pengembalian selisih antara jumlah yang 

diterima dan jumlah yang diinvestasikan, dibagi dengan jumlah yang 

diinvestasikan.11 Harga saham yang semakin tinggi, maka return saham 

yang dihasilkan juga tinggi. Secara sistematis, perhitungan return saham 

sebagai berikut. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan: 

Pt = Price (harga untuk waktu t) 

Pt-1 = Price (harga untuk waktu sebelumnya) 

Menurut Tandellin, return saham adalah salah satu faktor 

berupa imbal hasil bagi investor yang telah berani menangung risiko 

yang telah dilakukan.12 Menurut Jogiyanto Hartono ada dua jenis return 

yaitu sebagai berikut.13 

a. Return Realisasi  

Return yang telah terjadi disebut dengan return realisasi dan 

dihitung menggunakan data historis. Return realisasi merupakan 

salah satu alat ukur untuk melihat kinerja perusahaan apakah baik 

atau tidak dan menentukan resiko yang akan terjadi dari perusahaan. 

 

                                                           
11 Brigham, Eugene F dan Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, (USA: 2010), 215 
12 Tandellin E, Analisis Investasi dan Mnajemen Fortofolio, (Yogyakarta: 2010), 105 
13 Jogiyanto, Portofolio dan Analisis Investasi, (Yogyakarta: 2003), 195 
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b. Return Ekspektasi 

Para investor di masa yang akan datang akan mengharapkan 

pendapatan dengan menggunakan return ekspektasi. Return 

ekspektasi berfungsi sebagai pengambilan keputusan dalam 

melakukan investasi. Return ekspektasi dilakukan karena 

mengharapkan investasi yang akan dijalankan. Return ekspektasi 

dapat dihitung berdasarkan cara sebagai berikut. 

1) Berdasarkan Nilai Ekspektasi Masa Depan 

Ketidakpastian dalam berinvestasi mengakibatkan 

investor akan memperoleh return di masa depan yang belum 

tahu pasti nilainya. 

𝐸(𝑅𝑖) = ∑(𝑅𝑖𝑗 ×

𝑛

𝑗=1

𝑝𝑗) 

Keterangan: 

E(Ri) = Return ekspektasi sesuai aktiva atau sekuritas ke-i 

Rij  = Hasil masa depan ke-j untuk sekuritas ke-i 

Pj  = Probabilitas hasil masa depan (untuk sekuritas 

      ke-i) 

n   = Jumlah dari hasil masa depan 
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2) Berdasarkan Nilai-Nilai Return Historis 

Menghitung hasil di masa depan dan probabilitas 

merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat subjektif. 

Perkiraan yang subjektif akan menyebabkan ketidaktepatan. 

Data historis digunakan untuk mengurangi ketidaktepatan 

dalam berekspektasi. Return ekspektasi dihitung dengan 

menggunakan data historis. Cara untuk menghitung, dapat 

menggunakan metode sebagai berikut. 

a) Dengan Metode Rata-Rata 

b) Dengan Metode Trend  

Metode trend dapat ditarik garis lurus dengan 

kesalahan terkecil, dan biasanya lebih tepat dihitung dengan 

teknik trend misalnya regresi, dll.  

c) Dengan metode Random Walk  

Metode random walk adalah nilai return ekspektasi 

merupakan nilai terakhir yang terjadi.  

3) Berdasarkan Model Return Ekspektasi yang ada 

 

8. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam periode tertentu dan tingkat efektivitas 

manajemen dalam melakukan kegiatan operasional. Rasio profitabilitas 

digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan.  

Rasio profitabilitas dibedakan sebagai berikut ini. 
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a. Pengembalian Atas Total Aset (Return on Total Asset-ROA) 

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

untuk menghasilkan laba yang berasal dari kegiatan investasi.14 

ROA dapat menggambarkan dari kemampuan perusahaan 

memperoleh laba bersih setelah pajak dari total aset yang digunakan 

oleh operasional perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik 

produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. ROA 

dapat dikatakan baik apabila > 2%.15 Pengembalian atas total aset 

dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (ROA) =  
Laba Bersih

Total Aktiva
 × 100% 

 

b. Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity-ROE) 

ROE adalah perbandingan antara laba bersih dengan modal 

inti perusahaan. ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari para 

pemegang saham.16 Jika nilai ROE tinggi, maka investor akan 

memperoleh keuntungan yang tinggi, serta kenaikan ROE 

menyebabkan kenaikan harga saham. 

Fungsi ROE yaitu untuk mengukur keuntungan bersih dari 

modal yang telah dikelola dan di investasikan oleh pemilik 

                                                           
14 Mardiyanto, Handono, Intisari Manajemen Keuangan, (Jakarta:Grasindo,2009), 196 
15 Lestari, Sugiharto, “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya,” PESAT Vol. 2 (Agustus,2007), 2 
16 Mardiyanto, Handono, Intisari Manajemen Keuangan, (Jakarta:Grasindo,2009), 196 



24 
 

 

perusahaan.17 Laba bersih dan total modal adalah cara untuk 

mengukur ROE. ROE dikatakan baik jika memiliki tingkat 

pengembalian dan investasi tinggi. Apabila nilai >12% maka ROE 

dapat dikatakan baik. Pengembalian atas ekuitas dapat dihitung 

dengan persamaan berikut ini. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (ROE) =
Laba Setelah Pajak

Total Modal
 × 100% 

 

c. Margin Laba (Net Profit Margin-NPM) 

NPM adalah rasio yang digunakan untuk melihatkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih 

setelah pemotongan pajak. NPM adalah perbandingan antara laba 

bersih dengan penjualan.18 Semakin besar NPM, maka kinerja 

perusahaan semakin produktif, sehingga meningkatkan kepercayaan 

investor untuk menanamkan modalnya. Semakin besar rasio NPM 

makan semakin baik perusahaan mendapatkan laba tinggi.  

Hubungan anatara laba bersih sesudah pajak dan penjualan 

bersih, menyatakan bahwa kemampuan manajemen perusahaan 

berhasil menyisihkan modal untuk suatu resiko. Perhitungan yang 

dihasilkan yaitu keuntungan netto per rupiah penjualan.  

                                                           
17 Lestari, Sugiharto, “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya,” PESAT Vol. 2 (Agustus,2007), 2 
18 Bastian, Indra, Suhardjono, Akuntansi Perbankan, Edisi 1 (Jakarta:Salemba Empat,2006), 299 
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Investor saham, harus mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba, yaitu dengan mengetahui apakah 

perusahaan tersebut profitable atau tidak.  NPM dikatakan baik, 

apabila > 5%. NPM dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 (NPM) =
Laba Bersih Setelah Pajak

Penjualan 
 × 100% 

 

d. Rasio Kemampuan Dasar untuk Menghasilkan Laba (Basic Earning 

Power-BEP) 

BEP asalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan peusahaan dalam menghasilkan laba.19 BEP dapat 

dihitung dengn membagi laba dengan total aktiva. Tingkat laba atau 

pendapatan yang tinggi akan memiliki pengaruh terhadap harga 

saham.  

Investor akan lebih mengenal suatu perusahaan apabila 

perusahaan tersebut memiliki pendapatan yang tinggi. Perusaahn 

yang memiliki pendapat tinggi dapat memeberi keuntungan bagi 

para investor. BEP dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

𝐵𝐸𝑃 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

 

                                                           
19 Atmaja, Lukas Setia, Manajemen Keuangan (rev.ed.;Yogyakarta, 2003), 415 
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C. Kerangka Penelitian  

Kerangka penelitian adalah skema yang menjelaskan secara rinci 

alur isi dari penelitian. Berikut adalah kerangka penelitian, yaitu sebagai 

berikut.  

 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif yaitu berupa penganalisis data 

melalui statistik dengan cara menjelaskan data yang telah terkumpul. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dibuat, maka hipotesis yang 

diperoleh adalah sebagai berikut. 

Semakin tinggi ROA maka return saham semakin tinggi. Perusahaan 

yang memiliki nilai ROA tinggi akan menarik investor untuk investasi di 

perusahaan itu. Penelitian oleh Erari (2014) menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh secara signifikan terhadaap return saham. 

H1 : Return On Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham perusahaan pertambangan. 

 

Return On Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengukur apakah perusahaan dapat menghasilkan laba 

Return Saham

ROA

(Return on Assets)

ROE

(Return on Equity)

NPM 

(Net Profit Margin)
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bersih yang tinggi. Menurut penelitian oleh Novita (2012), menunjukkan 

bahwa ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.  

H2 : Return On Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham perusahaan pertambangan. 

 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio dari kemampuan perusahan 

menghasilkan keuntungan bersih setelah pemotongan pajak. Perusahaan 

yang memiliki kinerja produktif maka investor akan tertarik untuk 

berinvestasi dan akan meningkatkan NPM. Menurut penelitian oleh Sulimin 

(2004), menunjukkan bahwa NPM berpengaruh secara signifikan terhadaap 

return saham. 

H3 : Net Profit Margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham perusahaan pertambangan. 

 


