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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan 

oleh Azizah (2018) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Menunjukkan bahwa ROE, DER, CR, TATO dan PBV berpengaruh 

secara simultan terhadap return saham. Secara parsial variabel variabel yang 

berpengaruh positif signifikan adalah return on equity, sedangkan variabel 

yang tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham adalah variabel DER, 

CR, TATO dan PBV  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dwialesi dan Darmayanti (2016) 

yang melakukan penelitian pada perusahaan indeks Kompas 100 pada  tahun 

2012-2014. Memperoleh kesimpulan bahwa variabel yang tidak berpengaruh 

terhadap return saham adalah DER dan ROA, sedangkan variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham adalah PBV dan 

ukuran perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana et. al. (2014) dengan objek 

penelitian pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2008 – 2011. Menunjukkan bahwa variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham adalah TATO, 

sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

adalah ROE dan PBV. 
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Penelitian yang dilakukan Antara et. al. (2014) dengan penelitian yang 

menjadi objek adalah perusahaan Wholesale (Durable & Non Durable Goods) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Kesimpulan akhir penelitiannya 

menyatakan bahwa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham adalah return on equity (ROE) sementara variabel yang 

berpengaruh negatif terhadap return saham adalah current ratio dan total 

assets turn over. 

Penelitian yang dilakukan Prastowo (2013) dengan objek perusahaan 

manufaktur yang terdaftat di BEI pada periode 2008-2011. Memperoleh hasil 

bahwa variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

adalah ROE dan PBV. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham adalah ROA dan DER, sedangkan variabel 

yang tidak berpengaruh terhadap return saham adalah current ratio. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2010) pada perusahaan dengan 

objek food and beverages dengan kategori industri barang konsumsi di BEJ 

memperoleh hasil bahwa variabel yang memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham current ratio (CR). Sedangkan variabel yang 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham adalah DER dan TATO. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Subalno (2009) dengan hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa variabel yang secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap return saham adalah return on assets, nilai 

tukar rupiah dan suku bunga SBI. Sedangkan variabel yang berpengaruh positif 

terhadap return saham adalah CR, DER dan TATO. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Return Saham 

Return saham disebut sebagai pendapatan yang diperoleh atas selisih 

harga saham yang dijual (Hanafi & Halim, 1996). Hal ini berarti dengan 

maka semakin tinggi return saham yang dihasilkan, maka semakin tinggi 

harga sahamnya. Jogiyanto (2008) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis 

return yaitu, Return ekspetasi dan return realisasi merupakan macam-

macam return saham yang dapat diperoleh investor. Return yang 

diharapkan oleh investor namun belum terjadi disebut return ekspetasi, 

sedangkan hasil return atas investasi saham yang sudah dilakukan disebut 

return realisasi. 

Capital gain ataupun dividen merupakan pendapatan atau 

pengembalian dari suatu investasi saham yang sudah dilakukan. Pendapatan 

yang didapatkan dari penjualan harga saham disebut capital gain 

merupakan, dimana menghitung capital gain berdasarkan selisih harga 

saham waktu membeli dengan waktu menjual saham. investor mengalami 

capital loss atau rugi apabila selisih harga negatif  sedangkan investor 

untung atau mengalami capital gain apabila selisih harga sahamnya positif. 

Sedangkan dividen adalah penerimaan yang diperoleh dari laba persuahaan 

yang  dibagikan pada pemilik saham (Jogiyanto, 2008).  

2. Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham 

Samsul (2006) menyatakan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi return saham yang akan diperoleh oleh investor yaitu faktor 
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yang bersifat makro dan faktor mikro ekonomi. Faktor makro ekonomi 

seperti kurs valuta asing, inflasi, indeks harga saham, tingkat bunga, tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Faktor makro 

non ekonomi dapat berupa kebijakan politik, peristiwa sosisal, peraturan 

pemerintah, hukum, dan lain-lain. Sementara itu, faktor mikro ekonomi 

dapat berupa return on asset, price to book value, total asset turnover, harga 

saham, dan lain-lain.   

3. Investasi Saham 

Investasi adalah membelanjakan dana yang ada dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang (Tandelilin, 2001). 

Selain untuk memperoleh keuntungan di depan, ada tujuan lain dari suatu 

investasi (Tandelilin, 2001) yaitu: 

a. Untuk kesejahteraan hidup di waktu yang akan datang. 

b. Mengurangi risiko inflasi, dengan menginvestasika uang yang ada akan 

terhindar dari risiko turunnya nilai mata uang akibat inflasi. 

c. Menghemat pajak, dengan uang yang ada tidak terlalu banyak maka 

pajak yang harus dibayarkan akan tidak terlalu tinggi. 

Saham sendiri adalah salah satu instrumen yang diperdagangkan di 

pasar modal, perdagangan saham dipasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), saham diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk 

memperoleh modal dari para investor. Jadi investasi saham adalah aktivitas 

yang dilakukan oleh investor dengan menanamkan uang (modal) yang 
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dilakukan di pasar modal dengan melakukan pembelian saham perusahaan 

go-public dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.  

4. Analisis Dalam Investasi Saham 

Investasi saham berkaitan dengan analisis fundamental. Tujuan dari 

analisis ini adalah untuk melihat kemudian memilih saham mana yang 

paling cocok untuk ditanami modal. Analisis fundamental dilakukan 

berdasarkan data-data yang ada pada laporan keuangan suatu perusahaan, 

dimana analisis dapat dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan 

yang ada. (Fakhruddin & Hendy, 2008). Analisis fundamental sangat 

diperlukan karena capital gain maupun dividen yang akan diperoleh dapat 

dianalisis dan dihitung melalui analisis ini, sehingga investor dapat 

memperhitungkan risiko dan keuntungan yang akan dihadapi. 

5. Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Irawati (2005), analisis rasio keuangan merupakan analisis 

dalam keuangan yang bermanfaat untuk alat ukur keadaan keuangan suatu 

perusahaan dalam waktu tertentu ataupun. Ada lima aspek keuangan, yakni 

rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas dan rasio nilai pasar 

(Ang, 1997).  

a. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan jumlah kewajiban (utang) jangka pendek 

yang mampu dilunasi oleh perusahaan tepat pada waktunya, Rasio ini 

terbagi menjadi Cash Ratio, Quick Ratio, dan Quick Ratio (Sawir, 2009). 

1) Current ratio 
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Current ratio menunjukkan kecukupan kewajiban-kewajiban 

lancar yang ditutupi oleh aktiva lancar. Nilai current ratio yang tinggi 

menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, namun current ratio juga tidak boleh 

terlalu tinggi karena dapat mengindikasikan banyaknya dana yang 

tidak terpakai (Sawir, 2009). 

b. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan laba yang dapat direalisasikan 

oleh perusahaan melalui semua sumber yang ada dalam perusahaan 

seperti, kas, modal, jumlah persediaan, dan lain-lain. (Harahap, 2008). 

Rasio ini terbagi menjadi return on equity, net profit margin, return on 

assets, gross profit margin, dan basic earnings power. 

1) Return On Equity 

Return on equity (ROE) merupakan ukuran pendapatan atas 

modal yang investor investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008). 

Return on equity adalah menunjukkan seberapa efektifnya suatu 

perusahaan dalam mengelola modal sendiri (Sawir, 2009).  Return on 

equity yang tinggi dalam perusahaan akan turut mempengaruhi harga 

saham perusahaan . 

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio dapat menjelaskan bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka panjang yang 
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ada apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini terbagi menjadi Debt Ratio, 

Time Interest Earned, dan Debt to equity ratio. 

1) Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio menunjukkan seberapa banyak modal 

pemilik dalam menutupi liabilitas jangka panjangnya kepada pihak 

luar. Rasio ini juga menunjukkan seberapa banyak modal perusahaan  

yang dibiayai oleh kreditur (Sawir, 2009).  

d. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menjelaskan seberapa baik perusahaan dalam 

memanfaatkan modal yang tersedia di perusahaan. Rasio ini terbagi 

menjadi days sales outstanding, Debt to equity ratio, total asset turnover, 

dan  fixed asset turn over. 

1) Total asset turn over 

Total asset turn over merupakan perbandingan antara total aktiva 

suatu perusahaan dengan penjualan kotornya, rasio ini menjukkan 

seberapa cepat perputaran aktiva keseluruhan dalam satu periode 

waktu. Rasio ini yang menunjukkan tingkat keefisienan penggunaan 

aktiva keseluruhan perusahaan dalam melakukan penjualan 

(Syamsuddin, 2009).  

e. Rasio Nilai Pasar 

Rasio pasar merupakan rasio yang memberikan gambaran yang 

dipikirkan investor atas pencapaian perusahaan di masa lampau serta 
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proyeksi di masa yang akan datang (Moeljadi, 2006). Rasio ini terbagi 

menjadi  price to book value dan price earnings ratio. 

1) Price to book value 

Price to book value (PBV) berguna untuk melihat kinerja harga 

saham perusahaan terhadap nilai bukunya. Price to book value juga 

menjelaskan seberapa baik perusahaan dalam menciptakan citra baik 

korporat relatif terhadap keseluruhan modal yang ditanamkan. 

Perusahaan yang baik umumnya mempunyai rasio Price to book value 

di atas satu. Semakin besar rasio price to book value semakin tinggi 

nilai perusahaan dimata investor (Utama & Santosa, 1998). 

6. Penilaian saham 

Aset yang dimiliki investor baik itu aset keuangan maupun aset 

barang, semuanya memiliki nilai (Damodaran, 2002). Mengetahui nilai atas 

aset adalah salah satu pertimbangan yang diperlukan dalam membuat 

keputusan bisnis. Penilaian (valuation) adalah harga wajar atas suatu saham 

yang dipilih (Parahita, 2008).  Penilaian saham (valuasi) adalah nilai yang 

diharapkan atas saham yang akan dibeli (Joseph, 2009). Dengan kata lain, 

hal yang menjadi dasar nilai sebagai dasar diputuskannya suatu investasi 

adalah bahwa aset dibeli atas dasar nilainya  di masa yang akan datang.  

7. Keputusan Investasi Saham 

Keputusan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

aktivitas investasi, dimana keputusan investasi salah satunya ditentukan 

oleh nilai perusahaan tersebut. Uaraian tersebut memiliki arti bahwa 
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keputusan investasi itu penting, karena tujuan perusahaan sendiri adalah 

untuk mencapai kemakmuran bagi para pemegang sahamnya, dimana dana 

yang digunakan oleh perusahaan salah satunya bersumber dari kegiatan 

investasi pemegang saham (Hidayat, 2010). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa  capital gain dan dividen 

adalah return (pengembalian) yang dipeproleh dari kegiatan investasi saham 

para pemegang saham. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

menentukan jumlah laba yang akan dibagikan (dividen) kepada para 

pemegang saham. Sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang 

diperoleh atas selesih harga penjualan saham yang dilakukan investor, 

dimana capital gain ini dipengaruhi oleh naik turunnya harga suatu saham. 

Sedangkan, capital gain dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham. 

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dipengaruhi oleh faktor 

mikro dan makro yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap fluktuasi 

harga saham, serta akan memunculkan risiko investasi (Rahadjeng, 2011) 

C. Kerangka Penelitian 

Kerangka pikir penelitian ini untuk memberikan gambaran penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini tentang pengaruh 

profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, aktivitas dan nilai pasar terhadap return 

saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

1. pengaruh solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, nilai pasar, dan likuiditas 

terhadap return saham  



18 
 

 
 

Ditinjau dari Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) 

No. 1 (2004) yang menyatakan bahwa tujuan dari adanya laporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para kreditor dan 

investor baik yang sudah ada maupun yang potensial dalam melakukan 

keputusan investasi, kredit, dan keputusan-keputusan lainnya. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi yang ada di dalam keuangan 

perusahaan berguna untuk memberikan tanda bagi investor dalam 

melakukan kegiatan investasi. Meninjau dari pernyataan diatas, dapat 

dikatakan jika nilai dari rasio solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, nilai 

pasar, dan likuiditas tiap perusahaan dapat berpengaruh terhadap pemilihan 

investasi yang akan dilakukan oleh investor dikarenaka tujuan mereka 

adalah memperoleh return. 

2. Adanya pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Return Saham 

Rasio profitabilitas menunjukkan laba yang dapat direalisasikan oleh 

perusahaan melalui semua sumber yang ada dalam perusahaan seperti, kas, 

modal, jumlah persediaan, dan lain-lain. (Harahap, 2008). Dalam penelitian 

ini variabel return on equity menjadi variabel yang memproksikan rasio 

profitabilitas. Return on equity (ROE) merupakan ukuran pendapatan atas 

modal yang investor investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008). 

Return on equity adalah menunjukkan seberapa efektifnya suatu perusahaan 

dalam mengelola modal sendiri (Sawir, 2009).  Return on equity yang tinggi 

dalam perusahaan akan turut mempengaruhi harga saham perusahaan . 
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Semakin tinggi nilai return on equity makan return saham juga akan 

semakin meningkat, hal ini berarti return on equity memiliki pengaruh 

positif terhadap return saham (Chrisna, 2011). Perusahaan yang mempunyai 

laba bersih yang tinggi tentu akan meningkatkan permintaan atas saham 

perusahaannya, selanjutnya tentu akan berdampak dengan meningkatnya 

harga saham perusahaan emitan. Naiknya harga saham maka tentu akan 

meningkatkan return atas saham yang diinvestasikan. 

3. Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Return Saham 

Rasio solvabilitas merupakan rasio dapat menjelaskan bagaimana 

kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka panjang yang 

ada apabila perusahaan di likuidasi. Dalam penelitian ini variabel debt to 

equity ratio menjadi variabel yang memproksikan rasio solvabilitas. Debt to 

equity ratio menunjukkan seberapa banyak modal pemilik dalam menutupi 

liabilitas jangka panjangnya kepada pihak luar. Rasio ini juga menunjukkan 

seberapa banyak modal perusahaan  yang dibiayai oleh kreditur (Sawir, 

2009).  

Debt to equity ratio yang rendah di dalam suatu perusahaan 

menunjukkan perusahaan itu baik karena semakin rendah debt to equity 

ratio berarti ketergantungan perusahaan terhadap dana kreditur juga rendah 

(Kasmir, 2008). Dengan nilai pinjaman perusahaan yang rendah maka risiko 

perusahaan juga kecil karena tidak memiliki beban terlalu besar dari 

membayar hutang. Hal ini tentu akan menarik minat investor sehingga dapat 
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menaikkan harga saham dan tentunya juga akan mempengaruhi return 

saham perusahaan yang bersangkutan. 

4. Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Return Saham 

Rasio likuiditas merupakan jumlah kewajiban (utang) jangka pendek 

yang mampu dilunasi oleh perusahaan tepat pada waktunya. Dalam 

penelitian ini variabel current ratio menjadi variabel yang memproksikan 

rasio likuiditas. Current ratio menunjukkan kecukupan kewajiban-

kewajiban lancar yang ditutupi oleh aktiva lancar. Nilai current ratio yang 

tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, namun current ratio juga tidak boleh terlalu 

tinggi karena dapat mengindikasikan banyaknya dana yang tidak terpakai 

(Sawir, 2009) 

Riyanto (1995) dalam Elfianto (2011), nilai rasio tidak kurang dari 

200% adalah kondisi current ratio yang baik. Perusahaan yang nilai current 

ratio-nya tinggi biasanya memiliki aset-aset yang dapat dicairkan sewaktu 

butuh dana sehingga likuiditasnya baik. Perusahaan dengan likuiditas baik 

lebih disukai oleh para investor, namun current ratio juga tidak boleh terlalu 

tinggi karena dapat mengindikasikan banyak dana menganggur di dalam 

perusahaan yang berakibat pada menurunnya laba perusahaan. 

5. Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Return Saham 

Rasio aktivitas menjelaskan seberapa baik perusahaan dalam 

memanfaatkan modal yang tersedia di perusahaan. Dalam penelitian ini 

variabel total asset turn over menjadi variabel yang memproksikan rasio 
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aktivitas. Total asset turn over merupakan perbandingan antara total aktiva 

suatu perusahaan dengan penjualan kotornya, rasio ini menjukkan seberapa 

cepat perputaran aktiva keseluruhan dalam satu periode waktu. Rasio ini 

yang menunjukkan tingkat keefisienan penggunaan aktiva keseluruhan 

perusahaan dalam melakukan penjualan (Syamsuddin, 2009). 

6. Pengaruh Rasio Nilai Pasar terhadap Return Saham 

Rasio pasar merupakan rasio yang memberikan gambaran yang 

dipikirkan investor atas pencapaian perusahaan di masa lampau serta 

proyeksi di masa yang akan datang (Moeljadi, 2006). Dalam penelitian ini 

variabel price to book value menjadi variabel yang memproksikan rasio nilai 

pasar. Price to book value berguna dalam menghitung nilai buku saham 

suatu perusahaan. Perusahaan dengan price to book value yang baik adalah 

perusahaan yang memiliki nilai price to book value lebih dari satu (Kasmir, 

2008). Rasio price to book value yang tinggi menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik, perusahaan dengan reputasi yang baik tentu akan 

menarik minat para investor. Semakin menarik investor berarti permintaan 

akan saham juga akan semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah 

permintaan saham maka akan meningkatkan harga saham yang berakibat 

dengan return yang akan diperoleh akan semakin tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakannya sebagai dasar 

dalam pembuatan kerangka pikir penelitian, dimana gambaran penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh profitabilitas, solvabilitas, 

likuiditas, aktivitas dan nilai pasar terhadap return saham perusahaan sektor 
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pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada 

gambar 2.1 

 

 Gambar 2.1.Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis 

Berdasarkan analisis Berdasarkan analisis dari riset terdahulu, teori dan 

kerangka pikir  maka penulis dapat menarik hipotesis sebagai berikut:  

Hipotesis pertama didasarkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Azizah (2017) menunjukkan bahwa rasio profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, 

aktivitas, dan nilai pasar berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

return saham pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 



23 
 

 
 

H1: Rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan 

rasio nilai pasar berpengaruh secara simultan terhadap return saham. 

Hipotesis kedua didasarkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Azizah (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. Penelitian Subalno (2009) menunjukkan 

bahwa lukuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Ulupui 

(2010) menyatakan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham. Rosiana et. al. (2014), TATO berpengaruh positif terhadap return 

saham. Prastowo (2013), Dwialesi dan Darmayanti (2016) menunjukkan 

bahwa PBV berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

H2: Rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan 

rasio nilai pasar berpengaruh secara parsial terhadap return saham. 


