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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Fitri dan Herlambang (2016) 

dengan judul “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”.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Return On Asset 

(ROA) memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap perubahan 

return saham, sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) memberikan pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap return saham, serta Current Ratio (CR) 

memberikan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap perubahan return 

saham. Sedangkan secara simultan ROA, ROE, CR berpengaruh tidak 

signifikan terhadap return saham syariah perusahaan properti dan real estate. 

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Mahardika dan Artini (2017) 

dengan judul “Pengaruh rasio pasar dan rasio profitabilitas terhadap return 

saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia”, teknik analisis data yaitu regresi 

linear berganda menggunakan aplikasi Eviews.
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  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial price earning 

ratio dan return on equity mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham, sedangkan earning per share mempunyai pengaruh yang negatif 

namun tidak signifikan terhadap return saham dan net profit margin 

mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap return 

saham. 

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Supadi dan Amin (2012) dengan 

judul “Faktor fundamental dan risiko sistematis terhadap return saham syariah” 

dengan menggunakan variabel bebas Earning Per share (EPS), Return on 

Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) sedangkan return saham 

sebagai variabel terikat.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Earning per 

Share (EPS) dan Return on Assets (ROE) berpengaruh positif, namun tidak 

signifikan terhadap return saham syariah. Sedangkan, Debt to Equity Ratio 

berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap return saham syariah. 

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Arista dan Astohar (2012) 

dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham (Kasus 

pada perusahaan-perusahaan yang Go Public di BEI periode 2005-2009)” 

dengan menggunakan variabel bebas Return on Assets (ROA), Debt to Equity 

Ratio (DER), Earning per Share (EPS), dan Price to Book Value (PBV) 

sedangkan return saham sebagai variabel terikat.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Return on Assets (ROA) 

dan Earning per Share (EPS) tidak signifikan terhadap return saham, 
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sedangkan Debt to Equity Ratio (DER) dan Price to Book Value (PBV) 

signifikan terhadap return saham. Sedangkan secara simultan ROA, EPS, 

DER, PBV signifikan terhadap return saham.  

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Rinati (2012) dengan judul 

“Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on 

Equity (ROE) terhadap harga saham pada Perusahaan yang tercantum dalam 

Indeks LQ45”. NPM, ROA, ROE sebagai variabel bebas sedangkan harga 

saham sebagai variabel terikat.  

Hasil penelitian ini menunjukan secara serempak (bersama-sama 

variabel) Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity 

(ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham, sedangkan 

secara parsial (masing-masing) hanya Return on Assets (ROA) yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

B. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Saham 

 Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

dengan tegas dinyatakan bahwa efek adalah suarat berharga, yaitu surat 

pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, onligasi, tanda bukti 

utang, unit penyertaan kontrak invenstasi kolektif, kontrak berjangka atas 

efek, dan setiap derivatif dan efek.12 

  Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah 

 
12 Darmadji and M. Fahruddin. 
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selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah 

pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Pada dasarnya ada 

dua keuntungan yang diperoleh pemodal dengan membeli atau memiliki 

saham: 

a. Dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen 

yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai artinya kepada 

setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam 

jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa 

dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan 

dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang 

pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham 

tersebut. 

b. Capital Gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain 

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar 

sekunder. Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar 

keuntungan melalui capital gain.13 

2. Saham Syariah 

  Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan 

kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, yang kegiatan usaha dapat 

berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun 

usaha jasa. Investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara 

 
13 M.Fakhruddin and M. Sopian Hadianto, Perangkat Dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal 
(Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2001). 
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langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan 

menghasilkan manfaat karena atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi 

hasil. Oleh karena itu, salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan 

syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan nonpublik 

maupun perusahaan publik.14 

 Dalam kegiatan investasi dalam pasar modal syariah ada prinsip-prinsip 

yang harus dipenuhi sebagai berikut :  

 

Tabel 2.1 Prinsip Pasar Modal Syariah15 

Penyebab Haramnya 

Transaksi 

Implikasi di Pasar Modal 

Li Dzatihi Efek yang diperjualbelikan harus 

merupakan representasi dari barang dan 

jasa yang halal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadlis 1. Keterbukaan/transparasi informasi 

2. Larangan terhadap informasi yang 

menyesatkan 

Riba Fadl Larangan terhadap transaksi yang 

mengandung ketidakjelasan objek yang 

ditransaksikan, baik dari sisi pembeli 

maupun penjual 

Riba Nasiah Larangan atas pertukaran efek sejenis 

dengan nilai nominal yang berbeda 

 
14 Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 
15 Sutedi. 
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Li 

Ghairihi 

Riba Jahiliyah Larangan atas short selling yang 

menetapkan bunga atas pinjaman 

Bai Najasy Larangan melakukan rekayasa 

permintaan untuk mendapatkan 

keuntungan diatas laba normal, dengan 

cara menciptakan false diamond 

Ikhtikar Larangan melakukan rekayasa 

penawaran untuk mendapatkan 

keuntungan diatas laba normal, dengan 

cara mengurangi supply agar harga jual 

naik. 

 Rukun dan 

syarat 

Larangan atas semua investasi yang  

tidak dilakukan secara sportif 

Taalluq Transaksi yang settlement-nya dikaitkan 

dengan transaksi lainnya (menjual 

saham dengan syarat) 

Tidak sah 

akad  

2 in 1 Dua transaksi dalam satu akad, dengan 

syarat : 

1. Objek sama 

2. Pelaku sama 

3. Periode sama 
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 Mengacu pada Al-qur’an dan Hadist yang menjadi sumber utama 

dalam ajaran Islam dapat ditemukan beberapa ketentuan mengenai hal 

diatas : 

ِلَ  ْيَطانل ِمَن الَْمس ِ ۚ َذَٰ هل الش ذ ي يَتََخبذطل ِ َلذ مََكَ يَقلومل اَّلذ
ِ
وَن ا ََب ََل يَقلومل ِ لوَن الر  يَن يَأُْكل ِ لْم  اَّلذ ِبأََّنذ

ََب ۚ فََمْن َجاَءهل َمْوِعَظة   ِ َم الر  ل الَْبْيَع َوَحرذ ََب ۗ َوَأَحلذ اَّللذ ِ ذَما الَْبْيعل ِمثْلل الر  ن
ِ
 ِمْن َرب ِِه فَاْنََتَى ٰ قَاللوا ا

ونَ  ْ ِفهيَا َخاِِلل ئَِك َأْْصَابل النذاِر ۖ ُهل ِ ۖ َوَمْن عَاَد فَأُولَ َٰ ََل اَّللذ
ِ
هل ا  فَََلل َما َسلََف َوَأْمرل

 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-

Baqarah:275).16 

 

اَرًة َعْن تََراض   َلذ َأْن تَكلوَن ِِتَ
ِ
ْ َِبلَْباِطِل ا ْ بَيْنَُكل لوا َأْمَوالَُكل يَن أ َمنلوا ََل تَأُْكل ِ َا اَّلذ ْ ۚ ََي َأُّيه  ِمنُْكل

نذ 
ِ
ْ ۚ ا ْ َرِحميًاَوََل تَْقتلللوا َأنْفلَسُكل َ ََكَن ِبُكل اَّللذ  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” (An-Nisa:29). 

 

َ َعْن بَْيعِ الَْحَصاِة َوَعْن بَْيعِ الْغََررِ  ل عَلَْيِه َوَسَّلذ ِ َصَّلذ اَّللذ ولل اَّللذ  ََّنَى  َرسل

 

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah 

dan jual beli gharar” (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam).  

 
16 www.Tafsirq.com. 
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Berdasarkan Al-qur’an da hadis sesuatu yang dilarang atau haramkan : 

a. Haram karena zatnya 

Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau 

zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan al-

qur’an dan hadis telah dilarang/diharamkan, seperti khamar, babi, bangkai 

binatang dan darah. 

b. Haram bukan karena zatnya 

Suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan 

benda-benda yang diharamkan karena zatnya artinya benda-benda tersebut 

benda yang dibolehkan, akan tetapi benda tersebut menjadi diharamkan 

disebabkan adanya unsur tadlis, gharar, riba, ikhtikar dan bai najash 

c. Tidak sahnya akadnya 

Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain 

zatnya maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan halal (dibolehkan) 

tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau perjanjian yang 

menjadikan dasar atas transaksi tersebut dilarang oleh ajaran Islam.17 

Saham syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan 

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, dimana penyertaan modal 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip 

syariah seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang-barang yang 

diharamkan seperti bir, dan lain-lain.18 

 
17 Sutedi. 
18 Darmadji and M. Fahruddin. 
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Efek dan kriteria efek dalam daftar efek syariah  telah diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 adalah sebagai berikut : 

a. Efek yang dimuat dalam Daftar efek Syariah meliputi : 

1) Efek syariah berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu 

syariah dan waran syariah yang dierbitkan oleh emiten syariah atau 

perusahaan publik syariah 

2) Efek berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah 

dan waran syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik 

yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya 

dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar 

modal, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut : 

3) Tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan 

prinsip syariah di pasar modal yang meliputi : 

a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi 

b) Jasa keuangan ribawi 

c) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidak pastian 

(gharar) dan/atau judi (mayshir) 

d) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau 

menyedikan barang atau jasa haram zatnya, barang atau jasa 

bukan karena zatnya serta barang atau jasa yang merusak 

moral dan bersifat mudharat serta barang atau jasa lainnya 

yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan 

ketetapan DSN-MUI. 
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4) Tidak melakukantransaksi yang bertentangan dengan prinsip 

syariah di Pasar Modal. 

5) Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut : 

a) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total 

aset tidak lebih dari 45%  

b) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan 

lain-lain tidak lebih dari 10%. 

b.  Efek lainnya, yang meliputi: 

1) Efek syariah selain saham yang diterbitkan melalui penawaran   

umum. 

2) Efek syariah selain saham yang diterbitkan : 

a) Tanpa melalui penawaran umum 

b)  Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

sektor pasar modal.19  

3. Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, return dapat 

berupa return realisasi yag sudah terjadi maupun return ekspektasi 

(expected return) yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi 

dimasa yang akan datang. Tingkat keuntungan yang diharapkan adalh 

return yang akan diperoleh oleh investor di masa mendatang.20 

Menurut Husnan (1994) menyatakan bahwa return saham 

merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Investasi harus benar-

 
19 www.ojk.go.id 
20 M.Fakhruddin and M. Sopian Hadianto. 
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benar menyadari bahwa disamping akan memperoleh keuntungan tidak 

menutup keuntungan tidak  menutup kemungkinan mereka akan mengalami 

kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan investor menganalisis keadaan harga saham yang sesaat dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk diantaranya kondisi dari 

perusahaan, kendala-kendala eksternal, kekuatan penawaran dan 

permintaan saham di pasar, serta kemampuan investor dalam menganalisis 

investasi saham.21 

4. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur laba bersih dibagi dengan total penjualan. NPM atau sering juga 

disebut dengan sales margin digunakan untuk melihat berapa perbandingan 

laba yang bisa dihasilkan dengan penjualan yang dimiliki perusahaan. 

Semakin besar nilai Net Profit Margin maka perusahaan menunjukan 

kinerja yang baik dalam menghasilkan keuntungan bersih melalui aktivitas 

penjualan. Semakin tinggi nilai NPM membuat investor tertarik 

menginvestasikan dananya sehingga harga saham meningkat dan 

menyebabkan return saham diperoleh investor meningkat.22 

NPM dapat didefinisikan perbandingan antara laba bersih dengan 

penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Semakin besar rasio 

 
21 Arista Desy and Astohar, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham (Kasus 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di BEI Periode Tahun 2005-2009)’, Jurnal Ilmu 

Manajemen Dan Akuntansi Terapan, 3.1 (2012). 
22 I Nyoman Febri and Luh Gede. 
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NPM, maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

yang tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan 

bersih menunjukan kemampuan manajemen dalam mengemudikan 

perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai 

kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya 

untuk suatu resiko.23 

5. Return On Assets (ROA) 

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.24 

Perusahaan selalu berupaya agar ROA  dapat selalu ditingkatkan. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi ROA menunjukan semakin efektif 

perusahaan memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan laba bersih 

setelah pajak, dengan semakin meningkatnya ROA maka profitabilitas 

perusahaan semakin baik.25 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan 

bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin 

tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh 

keuntungan bersih. Rasio ini dapat meningkatkan daya tarik perusahaan 

kepada para investor karena tingkat pengembalian akan semakin besar. 

Rasio ini juga berdampak kepada harga saham dari perusahaan tersebut 

 
23 Ina Rinati, ‘Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE), Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Tercantum Dalam Indeks LQ45’, Jurnal 

Akuntansi, 2012. 
24 Mamdud M. Hanafi and Abdul Halim, ‘Analisis Laporan Keuangan’, in Cetakan Pertama 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996). 
25 Desy and Astohar. 



22 
 

 

akan meningkat di pasar modal, sehingga Return On Assets akan 

berpengaruh terhadap harga saham suatu perusahaan.26 Menganalisis rasio 

ini dapat memberikan gambaran pada perusahaan-perusahaan dalam 

menghasilkan laba pada masa yang akan datang.27 

6. Return On Equity (ROE)  

Return on Equity (ROE) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang 

perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan 

makin besar.28  

ROE digunakan untuk mengukur rate of return (tingkat imbalan 

hasil) ekuitas. Para analisis sekuritas dan pemegang saham umumnya sangat 

memperhatikan rasio ini, semakin tinggi ROE yang dihasilkan perusahaan, 

akan semakin tinggi harga sahamnya. ROE merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari 

pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. ROE 

diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. 

Semakin tinggi angka ROE memberikan indikasi bagi pemegang saham 

bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi.29 

7. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

 
26 Ina Rinati. 
27 Mahmud Hanafi and Abdul Halim, ‘Analisis Laporan Keuangan’, in Cetakan Keempat 

(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009). 
28 M.Fakhruddin and M. Sopian Hadianto. 
29 Ina Rinati. 
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Indeks Saham Syariah Indoensia (ISSI) yang diluncurkan pada 

tanggal 12 Mei 2011 adalah indeks komposit saham syariah yang tercatat di 

BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. 

Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan 

masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. 

Artinya, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk kedalam 

ISSI. 

Konstituen ISSI diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, 

setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES. Oleh sebab 

itu, setiap periode seleksi, selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk 

menjadi konstituen ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode 

perhitungan indeks saham BEI lainya, yaitu rata-rata tertimbang dari 

kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar 

perhitungan ISSI.30 

Hadirnya ISSI diharpakan dapat mempermudah perusahaan 

sekuritas dalam melahirkan produk investasi baru berbasis syariah. 

Terdapat 214 saham yang masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) pada saat awal peresmian ditahun 2011. Berdasarkan perhitungan 

yang dilakukan oleh Bursa Efek Indoensia, 214 saham tersebut 

berkapitalisasi2 sebesar Rp. 1.804 trilliun atau 43,6% dari total kapitalisasi 

Pasar Modal yang pada saat itu ditahun 2011 mencapai Rp. 3.405 trilliun.31 

Dan pada tahun 2017 sudah terdapat 407 saham yang masuk dalam Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI). 

 
30 www.idx.co.id 
31 Eka Fitri and Herlambang. 
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C. Kerangka Penelitian 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis 

merupakan pernyataan peneliti, serta meqrupakan pernyataan yang paling 

spesifik. Peneliti bukannya bertahyan pada hipotesis yang telah disusun, 

melainkan mengumpulkan data untuk mendukung atau justru menolak 

hipotesis tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya 

melalui penelitian yang akan dilakukan.32 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Febri Mahardika dan 

Luh Gede Sri Artini (2017), menunjukan bahwa Net Profit Margin (NPM) 

mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap return 

saham sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ina Rinati (2012) 

menunjukan bahwa Net Profit Margin (NPM) tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

H1: Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap return saham pada 

sektor properti dan real estate. 

 
32 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Jogjakarta: Elangga, 2013). 
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2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novia Eka Fitri dan Leo 

Herlambang (2016), menunjukan bahwa Return On Assets memberikan 

pengaruh positif yang signifikan terhadap return saham.  

H2: Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap return saham pada 

sektor properti dan real estate. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Febri Mahardika dan 

Luh Gede Sri Artini (2017), menunjukan bahwa Return On Equity (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  

H3: Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham pada 

sektor properti dan real estate.  


