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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu  

 Secara umum terdapat 2 pendekatan yang sering digunakan oleh 

investor untuk menganalisis dan menilai saham di pasar modal, yaitu analisis 

fundamental dan analisis teknikal (Bodie et al. 2005). Analisis fundamental 

adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk 

memperhitungkan nilai perusahaan. Analisa fundamental menitik beratkan pada 

data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan 

apakah harga saham sudah diapresiasi secara akurat. Tujuan analisis fundamental 

adalah untuk menentukan apakah nilai saham berada pada posisi underpriced atau 

overpriced. Saham dikatakan underpriced bilamana harga saham di pasar saham 

lebih kecil dari harga wajar atau nilai yang seharusnya (nilai intrinsik), dan saham 

dikatakan overpriced apabila harga saham di pasar saham lebih besar dari nilai 

intrinsiknya.  

 Penelitian oleh Martani et al. (2009) bertujuan untuk meneliti tingat 

relevansi informasi akuntansi dalam menjelaskan pengembalian saham. Penelitian 

ini menggunakan profitabilitas, likuiditas, leverage, rasio pasar, ukuran 

perusahaan dan arur kas sebagai pengukuran informasi akuntansi. Pengembalian 

abnormal kumulatif dan pengembalian pasar digunakan sebagai variabel 

pengembalian saham. Penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan 

sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2003-

2006. Data penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory, JSX 
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Statistics, dan Realtime Investor. Data harga saham yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari Yahoo Finance.  Penelitian ini menggunakan model 

regresi untuk meneliti variabel-variabel yang diteliti. 

 Selanjutnya penelitian oleh Emamgholipour et al. (2013), meneliti tentang 

pengaruh kinerja evaluasi rasio pasar terhadap pengembalian saham perusahaan 

yang terdaftar di Tehran Stock Exchange. Dalam penelitian ini digunakan sampel 

80 perusahaan yang terdaftar dalam Tehran Stock Exchange pada periode 2006-

2010. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba per 

saham, rasio harga pasar pada pendapatan, dan rasio harga pasar pada nilai buku. 

Pengujian hipotesa penelitian ini menggunakan model regresi berganda dan untuk 

menentukan model regresi, maka digunakan panel data econometrics. 

 Kemudian penelitian oleh Khan et al. (2013) menyatakan perubahan 

struktur modal dan kinerja finansial merupakan inti dalam menilai pengembalian 

saham sebuah perusahaan dan untuk mengetahui apakah pengembalian saham 

sensitif terhadap perubahan struktur modal. Maka dalam penelitian ini, 

pengembalian saham diambil sebagai variabel dependen kemudian rasio utang 

pada ekuitas, pengembalian pada ekuitas, rasio arus kas, laba per saham, dan time 

interest earned ratios sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 69 perusahaan dari 189 perusahaan industri tekstil yang 

terdaftar dalam Bursa Pakistan pada periode 2003 sampai dengan 2009. Data 

diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank pusat Pakistan. 

Penelitian ini menggunakan model ordinary least square.  
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 Selanjutnya penelitian oleh Heikal et al. (2014) dengan tujuannya adalah 

untuk menganalisa pengaruh pengembalian pada aset, pengembalian pada 

ekuitas, margin laba bersih, rasio utang pada ekuitas, dan current ratio terhadap 

pertumbuhan pendapatan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Data yang diperlukan adalah data sekunder dengan menggunakan 55 

sampel penelitian. Metode yang dipakai untuk menganalisa hubungan antara 

variabel independen dan dependen adalah multiple linear regression dan classical 

assumption test. 

 Kemudian penelitian oleh Petcharabul dan Romprasert (2014) dalam 

menentukan hubungan signifikan antara rasio keuangan dan pengembalian saham 

pada sektor teknologi di bursa efek Thailand (Stock Exchange of Thailand) 

periode 1997 sampai dengan 2011 dengan menggunakan data per quarter. 

Sebagaimana 5 rasio keuangan yang digunakan adalah current ratio, rasio utang 

pada ekuitas, inventory turnover ratio, pengembalian pada ekuitas, dan rasio 

harga pasar pada pendapatan. Regresi Ordinary Least Squares (OLS) digunakan 

untuk menguji hubungan antara rasio keuangan dan pengembalian saham. 

 Kemudian oleh Muhammad dan Scrimgeour (2014) meneliti tentang 

pengunaan variabel keuangan yang berfungsi untuk mengukur pengembalian 

saham pada pasar saham di Australia. Variabel keuangan yang digunakan untuk 

mengukur terbagi menjadi dua bagian yakni menggunakan informasi yang 

tersedia secara publik melalui laporan keuangan (basis akuntansi) dan informasi 

pasar sebagai variabel utama (berbasis pasar). Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan di semua sektor dari tahun 2001 hingga 2010. 
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 Selanjutnya penelitian oleh Har dan Ghafar (2015), meneliti tentang 

pengaruh pengembalian pada aset, pengembalian pada ekuitas dan pengembalian 

pada modal yang digunakan terhadap pengembalian saham pada perusahaan di 

sektor perkebunan yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia dan di bagi 

menjadi dua periode penelitian yaitu tahun 2004-2006 dan 2007-2008 saat 

ekonomi mengalami resesi. Penelitian ini juga menuju kepada bagaimana industri 

perkebunan ini berhasil bangkit kembali dari resesi yang terjadi. 

 Kemudian penelitian oleh Idris and Bala (2015), meneliti tentang pengaruh 

dari atribut-atribut perusahaan seperti market capitalization, rasio utang pada 

ekuitas financing dan laba per saham terhadap pengembalian saham 21 

perusahaan pada sektor Food & Beverages di Nigeria periode 2007-2013. 9 

perusahaan di gunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Data yang digunakan 

juga merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan sembilan 

perusahaan yang terdaftar dalam NSE. Data tersebut dianalisa dengan 

menggunakan panel data regresi berganda, ordinary least squares (OLS) 

merupakan salah satu teknik yang digunakan. 

 Selanjutnya penelitian oleh Ghi (2015), ia meneliti pengembalian saham 

berdasarkan dua aspek yaitu dari segi struktur modal dan kinerja finansial dari 175 

perusahaan yang terdaftar di Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) pada periode 

2010-2013. Dengan menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) untuk 

mengestimasi tingkat pengaruh variabel independen, penulis menggunakan 

variabel independen berupa rasio utang pada ekuitas, pengembalian pada ekuitas, 

laba per saham, time interest earned, dan CFR. 
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 Kemudian penelitian oleh Saleh (2015) menganalisa tingkat pengaruh dari 

faktor yang menentukan pengembalian saham seperti margin laba bersih, 

pengembalian pada asets, dan pengembalian pada ekuitas dalam sektor minyak 

bumi dan gas di Pakistan. Data yang digunakan adalah panel data sekunder 

selama 5 tahun dari 10 perusahaan pada periode 2010 hingga 2014. Unit root test, 

OLS dan analisis korelasi digunakan untuk memperkirakan model dalam 

penelitian berikut. 

 Selanjutnya penelitian oleh Sorongan (2016) bertujuan untuk menentukan 

pengaruh secara parsial dan menyeluruh variabel independen rasio utang pada 

ekuitas, pengembalian pada ekuitas, pengembalian pada aset, dan margin laba 

bersih terhadap variabel dependen yaitu pengembalian saham. Objek penelitian 

yang digunakan merupakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

LQ-45 empat tahun berturut-turut untuk periode 2012 hingga 2015. Perusahaan 

yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi objek menelitian berupa 28 perusahaan. 

Metode pengujian yang digunakan dala penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan 

analisa linier berganda. 

 Penelitian oleh Tahmoorespour et al. (2015) meneliti tentang hubungan 

antara stuktur modal dengan pengembalian saham dari perusahaan dari 8 negara di 

Asia Pasifik selama 22 tahun dalam periode 1990 hingga 2012. Market value, 

long term debt to capital, debt to capital, debt to asset, debt to common equity dan 

long term debt to common equity digunakan sebagai variabel independen yang 

diuji terhadap variabel dependen yaitu pengembalian saham. Metode regresi panel 

digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Untuk uji statistik, penelitian 
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ini menggunakan levin-lin-chu unit root test. Penelitian ini juga menggunakan uji 

multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. 

 Selanjutnya terdapat penelitian yang di lakukan oleh Tamunu dan Rumokoy 

(2015) yang meneliti tentang informasi fundamental dan teknis yang dapat 

digunakan sebagai dasar bagi investor untuk memprediksi pengembalian, risiko 

atau ketidakpastian, jumlah, waktu, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan 

kegiatan investasi di pasar modal. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

yang terdaftar pada LQ-45 periode tahun 2011 sampai dengan 2014. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengembalian pada aset, 

current ratio, laba per saham, dan margin laba bersih berpengaruh terhadap 

pengembalian saham, secara parsial dan simultan, dengan menggunakan metode 

regresi sebagai alat analisis data.  

 Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (IHSG) mempunyai pertumbuhan 

paling tinggi dibandingkan dengan indeks-indeks utama Asia-Pasifik selama 

2008-2013. Dalam indeks komposit, indeks manufaktur menunjukkan 

pertumbuhan yang lebih kuat dibandingkan dengan indeks komposit. Penelitian 

oleh Wijaya (2015) menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap pengembalian 

saham pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan metode judgemental sampling yang terdiri dari 

100 sampel dari 20 perusahaan manufaktur terbesar yang terdaftar di Indonesia 

pada periode 2008-2013. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda.  
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 Kemudian penelitian dari Wijesundra et al. (2015) dalam meneliti 

kemampuan informasi finansial yang bersifat historikal dalam membentuk nilai 

portofolio yang elastis untuk para investor dalam memprediksi pengembalian 

saham di konteks Sri Lanka. Salah satu fenomena yang menarik untuk investor 

dan para peneliti adalah pengembalian saham yang ada pada pasar keuangan. 

Penelitian ini akan mencari korelasi antara rasio keuangan dan prediktabilitas 

pengembalian saham perusahaan yang terdaftar dalam Colombo Stock Exchange. 

Penelitian ini menerapkan teknik ordinary least squares (OLS) dalam 

memperkirakan regresi dengan panel data tunggal dan majemuk. Dalam penelitian 

ini, 60 perusahaan terdaftar yang dipilih untuk dianalisis dengan data periode 

2004 hingga 2013. 

 Kemudian penelitian oleh Zaheri dan Barkhordary (2015), meneliti tentang 

hubungan antara karakteristik finansial perusahaan dan pengembalian saham di 

Tehran Stock Exchange pada periode tahun 2004-2011. Variabel yang diambil 

adalah ukuran perusahaan, pengembalian pada ekuitas, pengembalian pada asets, 

rasio harga pasar pada pendapatan, book-market equity ratio, profit margin, and 

financial leverage. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

data dari 24 perusahaan industri semen yang terdaftar pada Tehran Stock 

Exchange, yang diperoleh dari sumber internet yang terpercaya dan diolah dengan 

perangkat lunak yang diakui Exchange Organization. Metode data panel 

digunakan dalam menganalisa hubungan antara variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu pengembalian saham. 
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 Selanjutnya penelitian oleh Majid dan Benazir (2015) menganalisa 

pengaruh rasio pembagian dividen, pengembalian pada ekuitas, growth, dan 

degree of financial leverage terhadap price to book value dan secara tidak 

langsung juga menjelaskan pengembalian saham melalui PBV. Dalam penelitian 

ini, 36 perusahaan di bidang properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2007-2013 digunakan sebagai data dan dianalisa menggunakan path 

analysis. 

 Selanjutnya penelitian oleh Anwaar (2016) dilakukan untuk menguji 

pengaruh kinerja perusahaan terhadap pengembalian saham, dengan 

menggunakan bukti dari perusahaan yang terdaftar pada indeks FTSE-100, 

London Stock Exchange periode 2005 hingga 2014. Penelitian ini menggunakan 

lima variabel independen berupa laba per saham, quick ratio, pengembalian pada 

asets, pengembalian pada ekuitas, dan margin laba bersih. Data yang diperoleh 

berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada indeks FTSE-100.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi. 

 Selanjutnya penelitian oleh Guloglu et al. (2016) menganalisa pengaruh 

rasio keuangan terhadap pengembalian saham dengan menggunakan kuantil 

regresi untuk panel data dinamis. 83 perusahaan dari sektor manufaktur di Bursa 

Instanbul pada periode 2000 hingga 2014 digunakan sebagai sampel penelitian. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage ratio, 

dividend yield, rasio harga pasar pada nilai buku, financial beta, dan profitability. 

Teknik regresi panel kuantil digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan variabel 
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instrumental juga digunakan untuk menghasilkan penilai yang lebih konsisten 

atau terbebas dari bias. 

Penelitian tentang pengembalian saham dilakukan oleh Anwaar (2016) 

dengan meneliti lima variabel independen yaitu laba per saham, quick ratio, 

pengembalian pada aset, pengembalian pada ekuitas, dan margin laba bersih dari 

periode 2005 sampai dengan 2014 pada perusahaan terbuka yang terdaftar pada 

FTSE-100 Index London Stock Exchange dengan 30 perusahaan sebagai sampel. 

Hasil regresi menyatakan bahwa margin laba bersih, pengembalian pada aset 

memberikan hubungan signifikan positif terhadap pengembalian saham 

sedangkan laba per saham bersignifikan negatif terhadap pengembalian saham dan 

pengembalian pada ekuitas dan quick ratio tidak bersignifikan terhadap 

pengembalian saham. 

Selanjutnya penelitian oleh Salamat dan Mustafa (2016) bertujuan untuk 

meneliti hubungan antara struktur modal dan pengembalian saham untuk 

perusahaan sektor industri yang terdaftar di Amman Stock Exchange pada periode 

2007-2014. Penelitian ini menggunakan variabel market value per share to the 

book value per share, ukuran perusahaan, turnover ratio sebagai rasio likuiditas, 

laba per saham, dan pengembalian pada asets. Penulis menggunakan pendekatan 

unbalanced panel data statistical dalam melakukan analisis. Data diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai sampel. 

Penelitian oleh Fardiansyah et al. (2016) bertujuan untuk melihat hubungan 

antara profitabilitas, tingkat ‘kedewasaan’ perusahaan dan ukuran perusahaan 

terhadap pengembalian saham yang berdasarkan kepada kategorisasi dalan PBI 
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No. 14/26/PBI/2012, profitabilitas perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

pengembalian pada asets, pengembalian pada ekuitas, margin laba bersih dan 

company maturity level yang diukur dengan tahun perusahaan melakukan initial 

public offering terhadap pengembalian saham. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 28 perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2009 sampai dengan 2014. Data kemudian diuji dengan 

analisa deskriptif, regresi data panel, dan uji t. 

Penelitian oleh Wulandari (2017) bertujuan untuk menganalisa dan 

menjelaskan pengaruh secara simultan, parsial dan dominan rasio harga pasar 

pada pendapatan, dividend yields, book to market ratio, dan kualitas audit 

terhadap pengembalian saham perusahaan sektor perbankan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif dengan uji asumsi klasik, dan juga analisis regresi linier 

berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio harga pasar 

pada pendapatan, dividend yields, book to market ratio, dan kualitas audit sebagai 

variabel independen dan pengembalian saham sebagai variabel dependen. 

Penelitian oleh Salamat et al. (2017) mengidentifikasi determinan kelebihan 

pengembalian saham untuk semua perusahaan sektor industri di Jordan pada 

periode 2007 sampai dengan 2014. Penelitian ini menggunakan model regresi 

berganda dan desain panel yang tidak seimbang untuk menganalisa data. Sampel 

penelitian yang digunakan adalah sebanyak 516 sampel yang diperoleh dari 

perusahaan sektor industri yang terdaftar pada Amman Stock Exchange pada 
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periode 2007 sampai dengan 2014. Perusahaan sektor industri digunakan sebagai 

sampel penelitian dikarenakan sektor industri menyumbang kontribusi yang 

terbesar untuk produk domestik bruto Jordania. Amman Stock Exchange dan Bank 

Sentral Jordania merupakan sumber utama data yang digunakan.  

 

2.2 Pengembalian Saham 

 Pengembalian saham adalah pengukuran atas hasil imbal investasi. Manajer 

investasi dan investor selalu berusaha meningkatkan kinerjanya untuk 

memaksimalkan keuntungan untuk para pemangku kepentingan (Ghi dan Ba, 

2015). Pengembalian saham sangat penting dan merupakan objektif utama dalam 

investasi pada saham biasa. Sebagai investor, pengembalian yang ini dapat 

diperoleh dari pembagian dividen dan keuntungan capital. Maka dari itu, harga 

saham adalah faktor utama dalam penentu volatilitas pasar bursa (Idris dan Bala, 

2015). 

 Menurut Khan et al. (2013), pengembalian saham dapat dihitung dengan 

membagikan nilai akhir dari saham terhadap nilai awal saham tersebut. Apabila 

terdapat dividen yang diterima, maka dividen ini ditambahkan ke hasil akhir. Ini 

merupakan sebuah kompensasi terhadap investor atas sumber daya yang telah 

diberikan terhadap operasi perusahaan yang menguntungkan. 

 Dalam penelitian Ellen (2011) dijelaskan bahwa, pengembalian saham 

merupakan suatu keuntungan yang diperoleh investor atas alternatif investasi yang 

dipilih dalam pasar modal. Investor akan menggarapi keuntungan apabila nilai 
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saham meningkat dan sebaliknya akan mengalami kerugian apabila nilai saham 

jatuh dari nilai sebelumnya. 

2.3 Pengaruh Pengembalian pada Aset terhadap Pengembalian Saham 

 Menurut Muhammad dan Scrimgeour (2014) pengembalian pada aset 

merupakan rasio profitabilitas yang mengukur tingkat efektivitas dan effisiensi 

perusahaan menggunakan total aset untuk menghasilkan laba. Rasio 

pengembalian pada aset menentukan seberapa efektif perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan aset perusahaan (Anwaar, 2016). 

 Penelitian Muhammad dan Scrimgeour (2014) menunjukkan investor lebih 

mengharapkan nilai rasio yang tinggi karena dapat digunakan sebagai proksi dari 

kinerja perusahaan sehingga pengembalian pada aset memiliki hubungan 

signifikan positif terhadap pengembalian saham. Hal ini juga didukung oleh 

Anwaar (2016), Heikal et al. (2014), Har dan Ghafar (2015), Saleh (2016), 

Sorongan (2016), Wijaya (2015), Zaheri dan Barkhordary (2015). 

 Namun penelitian yang dilakukan Tamunu dan Rumokoy (2015), 

menunjukkan pengembalian pada aset tidak memiliki hubungan terhadap 

pengembalian saham yang dikarenakan krisis global yang dialami beberapa tahun 

yang lalu. Untuk bertahan dalam krisis global perusahaan terpaksa menjual 

sebagian total aset demi menjaga kelancaran arus operasional perusahaan. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H1: Pengembalian pada aset memiliki pengaruh hubungan signifikan 

positif terhadap pengembalian saham. 
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2.4 Pengaruh Pengembalian pada Ekuitas terhadap Pengembalian Saham 

 Menurut penelitian Wijesundera et al. (2015), Pengembalian pada ekuitas 

merupakan pengukuran pengembalian ekuitas pemegang saham. Pengembalian 

pada ekuitas juga melambangkan seberapa baik perusahaan dalam mengolah dana 

investor untuk mendapatkan keuntungan. Wijesundera et al. (2015) menemukan 

bahwa perusahaan dengan rasio pengembalian pada ekuitas yang lebih tinggi 

menghasilkan pengembalian saham yang lebih tinggi kepada investornya karena 

pengembalian pada ekuitas merupakan indikator untuk memprediksi kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. 

 Ghi (2015) dalam penelitiannya juga sependapat dengan menyatakan bahwa 

ROE memiliki memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengembalian 

saham dengan alasan pengembalian pada ekuitas yang tinggi akan mendorong 

tinggi pengembalian saham. Ini disebabkan karena saat penggunaan finansial dari 

ekuitas terkelola dengan baik, maka pengembalian yang akan diterima oleh 

investor juga akan meningkat. Hal ini juga Hananto dan Andreas (2016), Heikal et 

al. (2014), Khan et al. (2013), Martani et al. (2009), Muhammad dan Scrimgeour 

(2014), Petcharabul dan Romprasert (2014), Har dan Ghafar (2015), Saleh (2016), 

Sorongan (2016), Wijaya (2015). Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka 

dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H2: Pengembalian pada ekuitas memiliki pengaruh hubungan signifikan 

positif terhadap pengembalian saham. 
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2.5 Pengaruh Laba per Saham terhadap Pengembalian Saham 

 Nilai dari laba tidak dapat mencerminkan performa perusahaan yang 

sebenarnya. Maka, pemegang saham tertarik dalam bagaimana perubahan laba 

perusahaan jika dikaitkan dengan ukuran perusahaan atau jumlah lembar saham 

yang diterbitkan saat melakukan IPO (Muhammad dan Scrimgeour, 2014).  

 Wijesundera et al. (2015) memiliki hasil penelitian yang sependapat. Hasil 

regresi penelitian menunjukkan koefisien laba per saham mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap pengembalian saham dan berhubungan positif. Ini 

disebabkan karena laba per saham merupakan indikator untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat, maka laba 

per saham juga akan meningkat sehingga melambangkan pengembalian saham 

yang juga ikut meningkat. Hal ini didukung oleh Emamgholipour et al. (2013), 

Ghi (2015), Idris and Bala (2015), Khan et al. (2013), Muhammad dan 

Scrimgeour (2014), Salamat dan Mustafa (2016), dan Tamunu dan Rumokoy 

(2015). 

 Anwaar (2016) dalam penelitiannya menghasilkan pendapat yang berbeda. 

Saat meneliti pengaruh kinerja perushaan terhadap pengembalian saham 

perusahaan yang terdaftar di FTSE-100 Index London, laba per saham ternyata 

berhubungan signifikan negatif terhadap pengembalian saham. Hal ini karena 

ketika laba per saham meningkat, para investor yang ingin pendapatan jangka 

pendek dan dividen akan menjual saham mereka sehingga di masa yang akan 
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datang, pengembalian saham perusahaan akan menurun karena penawaran lebih 

besar daripada permintaan terhadap saham. Berdasarkan dari penelitian terdahulu 

maka dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H3: Laba per saham memiliki pengaruh hubungan signifikan positif 

terhadap pengembalian saham. 

2.6 Pengaruh Margin Laba Bersih terhadap Pengembalian Saham 

 Penelitian Anwaar (2016) dalam meneliti hubungan variabel yang 

mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan yang terdaftar di FTSE-100 

Index London. Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien margin laba bersih 

sebesar 0.005173 yang melambangkan kenaikan 1 poin margin laba bersih, 

pengembalian saham akan mengalami kenaikan sebesar 5.17%. Uji T terhadap 

margin laba bersih mendapatkan angka 2.3973 dengan p-value < 0.05 sehingga 

margin laba bersih memiliki hubungan yang signifikan positif. Ini berarti saat 

perusahaan memperoleh dana yang lebih maka pengembalian saham akan 

meningkat. 

 Heikal et al. (2014) dalam meneliti pengaruh variabel-variabel terhadap 

pertumbuhan keuntungan pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hasil regresi, Margin laba bersih mempunyai level signifikan 0.008, 

lebih kecil dari 0.05 sehingga melambangkan hubungan yang positif dan 

bersignifikan. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mampu memperoleh 

keuntungan yang besar dari penjualan akan mampu meningkatkan pengembalian 

Thomson, Analisis Fundamental Terhadap Pengembalian Saham pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2018



22 

 

Universitas Internasional Batam 

saham di kemudian hari. Hal ini juga disetujui oleh Martani et al. (2009), 

Sorongan (2016), dan Tamunu dan Rumokoy (2015).  

 Saleh (2016) dengan penelitiannya tidak sependapat dengan penelitian di 

atas. Hasil regresi dari penelitian menunjukkan Uji F dengan angka 6358412 

dengan tingkat signifikan 99%, Uji T menunjukkan hasil -37.117 dan setiap 

penambahan 1 poin margin laba bersih, maka pengembalian saham akan menurun 

sebesar 1.37%. Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka dapat dihipotesakan 

sebagai berikut: 

 H4: Margin laba bersih memiliki pengaruh hubungan signifikan positif 

terhadap pengembalian saham. 

2.7 Pengaruh Pengembalian pada Modal yang Digunakan terhadap 

Pengembalian Saham 

 Pengembalian pada modal yang digunakan mengukur seberapa laba yang 

dihasilkan dari investasi oleh pemegang saham dalam perusahaan. Pengembalian 

pada modal yang digunakan juga dapat digunakan sebagai pengukuran untuk 

efisiensi perusahaan dalam manajemen modal investasinya (Har dan Ghafar, 

2015). 

 Har dan Ghafar (2015) meneliti beberapa variabel yang berpengaruh pada 

pengembalian saham dan pengembalian pada modal yang digunakan adalah salah 

satu variabel penelitiannya. Data penelitian ini diambil dari bursa efek Malaysia 

dari dua periode yang berbeda yaitu 2004-2006 dan 2007-2008. Hal ini membuat 

penelitian ini memiliki dua hasil yang berbeda yaitu pada saat periode 2004-2006 
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ROCE memiliki hubungan yang kuat terhadap pengembalian dan positif. Namun 

pada saat periode ekonomi resesi 2007-2008 pengembalian pada modal yang 

digunakan justru tidak memiliki hubungan terhadap pengembalian saham. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H5: Pengembalian pada modal yang digunakan tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengembalian saham. 

2.8 Pengaruh Rasio Pembagian Dividen terhadap Pengembalian Saham 

 Rasio pembagian dividen diukur dengan dividen per share dibagi dengan 

laba per saham. Fungsi dari rasio ini adalah mengukur seberapa besar porsi 

dividen yang dibagikan dengan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan jumlah 

lembar saham yang diterbitkan. Hasil penelitian oleh Muhammad dan Scrimgeour 

(2014) menunjukkan rasio pembagian dividen memiliki hubungan terhadap 

pengembalian saham namun negatif. Hal ini dikarenakan investor cenderung lebih 

menyukai perusahaan yang menyimpan laba yang dihasilkan untuk ekspansi 

bisnis sehingga dapat menciptakan nilai tambah untuk pemegang saham. 

 Andreas dan Hananto (2016) meneliti pengaruh tidak langsung yang 

berpengaruh pada pengembalian saham pada perusahaan properti di Bursa Efek 

Indonesia periode 2007-2010 dan hasilnya menunjukkan bahwa rasio pembagian 

dividen tidak memiliki hubungan terhadap pengembalian saham. Berdasarkan dari 

penelitian terdahulu maka dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H6: Rasio pembagian dividen memiliki pengaruh hubungan signifikan 

negatif terhadap pengembalian saham. 
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2.9 Pengaruh Rasio Harga Pasar pada Pendapatan terhadap Pengembalian 

Saham 

 Rasio harga pasar pada pendapatan merupakan rasio valuasi yang mengukur 

seberapa besar nominal investor akan membayar untuk laba yang dihasilkan 

perusahaan (Petcharabul and Romprasert, 2014). Petcharabul and Romprasert 

(2014) meneliti pengaruh rasio finansial terhadap pengembalian saham pada bursa 

Malaysia dengan metode OLS regressions. Hasil penelitian menunjukkan rasio 

harga pasar pada pendapatan memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

pengembalian saham karena pendapatan yang diharapkan meningkat dimasa 

depan akan memiliki rasio harga pasar pada pendapatan yang tinggi. Hal ini 

juga sependapat dengan Muhammad dan Scrimgeour (2014) dan Wulandari 

(2017). 

 Penelitian yang dilakukan Emamgholipour et al. (2013) pada Tehran Stock 

Exchange dari tahun 2006-2010 dengan sampel 80 perusahaan memiliki hasil 

yang berbeda yaitu rasio harga pasar pada pendapatan memiliki hubungan 

signifikan negatif terhadap pengembalian saham. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Wijesundera et al. (2015) di Colombo Stock Exchange dengan 

metode OLS regressions menghasilkan hasil yang berbeda dari dua hasil diatas 

yaitu rasio harga pasar pada pendapatan tidak berhubungan sama sekali dengan 
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pengembalian saham. Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka dapat 

dihipotesakan sebagai berikut: 

 H7: Rasio harga pasar pada pendapatan memiliki pengaruh hubungan 

signifikan positif terhadap pengembalian saham. 

2.10    Pengaruh Rasio Harga Pasar pada Nilai Buku terhadap Pengembalian 

Saham 

 Rasio harga pasar pada nilai buku merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengidentifikasi saham apakah diatas atau dibawah harga wajar. Penelitian 

Martani et al. (2009) membuktikan bahwa rasio harga pasar pada nilai buku 

memiki hubungan signifikan negatif pada pengembalian saham dikarenakan 

korelasi negatif ini dapat dirasionalkan dengan nilai rasio harga pasar pada nilai 

buku itu sendiri, bahwa nilai rasio harga pasar pada nilai buku yang tinggi dapat 

menyebabkan overvalued pada saham dan harga saham tersebut cenderung akan 

menurun sampai harga atau nilai intrinsik. Hal ini juga sependapat dengan 

Andreas dan Hananto (2016), Emamgholipour et al. (2013), Guloglu et al. (2016), 

dan Salamat dan Mustafa (2016). Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka 

dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H8: Rasio harga pasar pada nilai buku memiliki pengaruh hubungan 

signifikan negatif terhadap pengembalian saham. 

2.11   Pengaruh Rasio Utang pada Ekuitas terhadap Pengembalian Saham 
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 Rasio utang pada ekuitas menghitung finansial hutang dengan membagi 

nilai buku hutang terhadap nilai buku ekuitas (Higgens, 2009). Idris and Bala 

(2015) menemukan adanya hubungan signifikan positif rasio utang pada ekuitas 

tehadap pengembalian saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-value 2.39 dan p-

value 0.020. Ini menunjukkan struktur modal yang diukur dengan rasio utang 

pada ekuitas memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengembalian saham 

perusahaan makanan di Nigeria. Penerapan penelitian ini tumbuhnya proporsi 

pendanaan hutang sesuai dengan pendanaan ekuitas akan meningkatkan 

pengembalian saham. Ini bisa karena pemegang saham akan menerima lebih 

banyak pengambalian pada saat perusahaan booming; perusahaan dengan 

pendanaan hutang yang besar cenderung lebih resiko, maka pengembalian saham 

juga harus sesuai dan lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh Khan et al. (2013), 

Martani et al. (2009), dan Sorongan (2016). 

 Heikal et al. (2014) saat meneliti perusahaan otomotif di Bursa Efek 

Indonesia dengan menggunakan sampel 55 perusahaan mendapatkan bahwa rasio 

utang pada ekuitas ternyata berhubungan signifikan negatif. Hasil regresi 

menunjukkan tingkat signifikan 0.008, maka rasio utang pada ekuitas memiliki 

hubungan yang signifikan dan bersifat negatif terhadap pertumbuhan pendapatan. 

Hal ini disebabkan karena proporsi hutang yang besar akan meningkatkan beban 

hutang dan akan menurunkan pertumbuhan pendapatan. Hal ini sependapat 

dengan Tahmoorespour et al. (2015). 

 Namun Petcharabul and Romprasert (2014) saat melakukan penelitian 

terhadap pengembalian saham di bursa efek Thailand pada periode 1997-2011 
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menggunakan 5 variabel yaitu current ratio, rasio utang pada ekuitas, inventory 

turnover, rasio harga pasar pada pendapatan, dan ROE. Hasil regresi 

menunjukkan hanya price earnings dan pengembalian pada ekuitas yang 

mempunyai hubungan signifikan, rasio utang pada ekuitas tidak memiliki 

hubungan signifikan terhadap pengembalian saham. Sehingga penulis berasumsi 

bahwa peningkatan hutang dalam perusahaan akan meningkatkan resiko 

kepailitan dan mengurangi profitabilitas karena harus membayar bunga hutang 

sehingga akan menurunkan pengembalian saham. Namun dalam penelitian ini 

rasio utang pada ekuitas tidak memiliki hubungan signifikan terhadap 

pengembalian saham. Hal ini sependapat dengan Wijaya (2015). Berdasarkan dari 

penelitian terdahulu maka dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H9: Rasio utang pada ekuitas tidak memiliki hubungan terhadap 

pengembalian saham. 

2.12 Pengaruh Tobin’s Q terhadap Pengembalian Saham 

 Rasio ini dikembangkan oleh Tobin pada tahun 1989 yang digunakan 

untuk mengukur nilai pasar sebuah perusahaan terhadap biaya penggantian 

asetnya. Nilai TBQ menunjukkan bahwa aset perusahaan dapat dibeli dengan 

harga lebih murah daripada perusahaan itu sendiri dan pasarnya memberi 

penilaian lebih tinggi terhadap perusahaan, sementara rasio TBQ kurang dari satu 

mengindikasikan bahwa pasar bernilai undervalued di perusahaan (Muhammad 

dan Scrimgeour, 2014). Hasil penelitian Muhammad dan Scrimgeour (2014) 

Thomson, Analisis Fundamental Terhadap Pengembalian Saham pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2018



28 

 

Universitas Internasional Batam 

menunjukkan tobin’s q memiliki hubungan terhadap pengembalian saham dan 

dapat menjelaskan pergerakan harga saham. 

Berdasarkan dari penelitian terdahulu maka dapat dihipotesakan sebagai berikut: 

 H4: Tobin’s q memiliki pengaruh hubungan signifikan positif terhadap 

pengembalian saham. 

 

2.13 Model Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian replika dari penelitian yang pernah diteliti 

sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad and Scrimgeour (2014) yang terdiri 

dari variabel pengembalian pada aset, pengembalian pada ekuitas, laba per saham, 

rasio pembagian dividen, rasio harga pasar pada pendapatan, tobin’s q, rasio harga 

pasar pada nilai buku, market value added, cash flow ratio from investment. 

Penelitian replika yang dilakukan peneliti terdapat perbedaan dengan 

menghilangkan dua variabel, yaitu market value added dan CFROI karena untuk 

menghitung kedua variabel membutuhkan cost of capital dan data tersebut tidak 

tersedia didalam laporan keuangan. 

 Selain dari variabel penelitian Muhammad and Scrimgeour (2014) peneliti 

menambah tiga variabel independen yaitu margin laba bersih, pengembalian pada 

modal yang digunakan, rasio utang pada ekuitas dari penelitian Anwaar (2016), 

Har dan Ghafar (2015), Petcharabul and Romprasert (2014). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia. Berikut adalah gambar model penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Analisa Pengaruh Mekanisme Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Struktur Modal 
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