
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Metode Penelitian Terdahulu 

Gautam (2017) melakukan penelitian tentang pengujian beberapa 

variabel perusahaan yang spesifik terhadap pengembalian saham dan stock price 

volatility dengan menggunakan bukti dari perusahaan bank komersial yang ada di 

Nepal pada periode 2009 sampai 2016. Variabel independen yang digunakan 

adalah leverage ratio, market capitalization, dividend payout, dividend yield, book 

to market, growth of assets, dan price earning ratio. Variabel dependen yang 

digunakan adalah pengembalian saham dan stock price volatility. Metode yang 

dilakukan dalam menganalisa data yaitu metode analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan program SPSS-14. 

Gambar 2.1 
Model Analisis Pengaruh Variabel Perusahaan yang spesifik terhadap 

Pengembalian Saham dan Stock Price Volatility pada Perusahaan Bank Komersial 
di Nepal 
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Elisabeth (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

dampak rasio likuiditas, aktivitas dan profitabilitas terhadap pengembalian saham. 

Variabel independennya berdasarkan rasio yang digunakan yaitu current ratio, 

total asset turnover ratio, dan return on asset sedangkan pengembalian saham 

sebagai variabel dependennya. Representatif yang mewakili sebagai sampel 

adalah 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

rentang waktu 2013-2015. Metode analisis regresi linear berganda digunakan 

sebagai metode dalam menganalisis data. 

Gambar 2.2 
Model Analisis Pengaruh rasio Likuiditas, Aktivitas dan Profitabilitas terhadap 
Pengembalian Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 
  

 

 

 

Sumber: Elisabeth (2017) 

Meric et al. (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hubungan antara variabel independen berupa price earnings ratio dan dividend 

yield ratio terhadap variabel dependennya stock price. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan sektor perbankan BIST yang terdaftar di Turkish dengan 

rentang waktu 2008 sampai 2017. Metode vector auto regression (VAR) 

digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. 
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Gambar 2.3 
Model Analisis Interaksi antara Rasio Finansial terhadap Stock Price pada 

Perusahaan Sektor Perbankan di Turkish 
 

 

 

Sumber: Meric et al. (2017) 

Goodarzi (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

membandingkan antara accounting data (firm size, return on equity, return on 

asset, profit margin ratio, financial leverage ratio) dengan based-market data 

(price to earnings ratio, book to market ratio dan dividend yield) dalam 

menjelaskan pengembalian saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Tehran periode 2004 sampai 2014. Metode analisis regresi panel dijadikan 

sebagai metode dalam menganalisis data. 
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Gambar 2.4 
Model Analisis Pengaruh Accounting data and Based-market data dalam 

menjelaskan Pengembalian Saham di Bursa Efek Tehran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Goodarzi (2017) 

Ozturk dan Karabulut (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menguji hubungan antara variabel independen berupa current ratio, price to 

earning, net profit margin terhadap pengembalian saham yang menjadi variabel 

dependennya. Sampel yang digunakan adalah perusahaan di bidang teknologi dan 

komunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Istanbul pada periode 2008 hingga 2016. 

Metode analisis regresi panel digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian 

ini. 
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Gambar 2.5 
Model Analisis Hubungan antara Current ratio, Price to Earnings, dan Net Profit 

Margin terhadap Pengembalian Saham di Bursa Efek Istanbul 
 

 

 

 

Sumber: Ozturk dan Karabulut (2017) 

Dissanayake dan Biyiri (2017) melakukan penelitian tentang pengujian 

berbagai faktor yang paling mempengaruhi fluktuasi stock price di Bursa Efek 

Colombo. Sampel yang digunakan berupa 20 hotel yang terdaftar di Bursa Efek 

Colombo periode 2011 sampai 2015. Variabel independen yang digunakan adalah 

dividend per share (DPS) earning per share (EPS) dan Return on equity (ROE). 

Variabel dependen yang digunakan adalah stock price. Metode analisis regresi 

panel digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. 

Gambar 2.6 
Model Analisis Pengaruh faktor internal terhadap Stock Price pada Industri 

Perhotelan yang terdaftar di  Bursa Efek Colombo 
 

 

 

 

Sumber: Dissanayake dan Biyiri (2017) 

Din (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

variabel rasio finansial yang dapat memprediksi pengembalian saham pada 65 

perusahaan yang terdaftar di PSX 100 periode 2001 sampai 2014. Variabel 
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independen yang dipilih adalah asset turnover ratio, debt ratio, return on sales, 

dan earnings per share. Variabel control yang dipilih adalah firm size, market 

return, Tobin’s Q, Inflation, Interest rates, dan gross dosmetic product. 

Sedangkan variabel dependennya adalah pengembalian saham. Metode analisis 

regresi linear berganda digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. 

Gambar 2.7 
Model Analisis Pengaruh Rasio Finansial dan Makroekonomi dalam memprediksi 

Pengembalian Saham pada Perusahaan yang terdaftar di PSX 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Din (2017) 
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Dang et al. (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hubungan accounting information yang terdapat di laporan keuangan terhadap 

pengembalian saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Vietnam 

periode 2012 hingga 2016. Variabel independen yang digunakan adalah earning 

per share, dan change in earning ratios. Variabel control yang digunakan adalah 

firm size, leverage ratio, growth rate. Variabel dependen yang digunakan adalah 

pengembalian saham. Model regresi yang digunakan mencakup OLS, FEM, REM, 

GLS, dan GMM.  

Gambar 2.8 
Model Analisis Hubungan antara Accounting Information terhadap Pengembalian 

Saham pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Vietnam 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dang et al. (2017) 

Kumar (2017) melakukan penelitian tentang pengujian dampak dari 

earning per share dan price earning ratio terhadap stock price dari delapan 

perusahaan auto sector pada Nifty Auto Index periode 2012 sampai 2016. Variabel 

independennya adalah earning per share dan price earnings ratio sedangkan 

variabel dependennya adalah stock price. Metode regresi linear berganda 

dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data. 
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Gambar 2.9 
Model Analisis Pengaruh Earning per Share dan Price Earning ratio terhadap 

Stock Price pada di India 
 

 

 

Sumber: Kumar (2017) 

Wulandari (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh variabel independen (price earning ratio, dividend yield, book to market 

ratio, audit quality) terhadap variabel dependen (pengembalian saham) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2013 sampai 

2014. Metode regresi linear berganda digunakan sebagai metode dalam 

menganalisa data. 

Gambar 2.10 
Model Analisis Pengaruh Price Earning Ratio, Dividend Yield, Book to Market 

ratio dan Audit Quality terhadap Pengembalian Saham di Indonesia 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Wulandari (2017) 

Murniati (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

dampak dari debt to asset ratio, debt to equity ratio, company size, return on 

assets, return on equity, dan net profit margin terhadap stock price yang menjadi 
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variabel dependennya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan di sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011 sampai 2014. Metode analisis regresi linear berganda dijadikan 

sebagai metode dalam menganalisis data. 

Gambar 2.11 
Model Analisis Pengaruh Capital Structure, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas  
terhadap Stock Price pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Murniati (2016) 

Anwaar (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

dampak dari kinerja perusahaan terhadap pengembalian saham, dengan 

menggunakan bukti dari perusahaan yang terdaftar di indeks FTSE-100, Bursa 

efek London pada tahun 2005 hingga 2014. Penelitian ini menggunakan lima 

variabel independen berupa earning per share, quick ratio, return on asset, return 

on equity dan net profit margin. Sedangkan variabel dependen yang dipilih yaitu 

pengembalian saham. Metode yang dilakukan dalam menganalisa data yaitu 

metode analisis regresi panel.  
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Gambar 2.12 
Model Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Pengembalian Saham pada 

Perusahaan yang terdaftar di indeks FTSE-100  
 

 

 

 

 

 

Sumber: Anwaar (2016) 

Kemudian Fardiansyah et al. (2016) melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisa hubungan variabel independennya berupa rasio 

profitabilitas (return on asset, return on equity, net profit margin), tingkat 

maturitas perusahaan (IPO), dan ukuran perusahaan terhadap pengembalian 

saham sebagai variabel dependennya. Representatif yang mewakili sebagai 

sampel adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan rentang waktu 2012-2016. Metode analisis regresi panel 

dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data. 
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Gambar 2.13 
Model Analisis Hubungan antara Rasio Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Pengembalian Saham pada Perusahaan Perbankan di Indonesia 
 

 

 

 

 
 

Sumber: Fardiansyah et al. (2016) 

Kemudian Dwialesi dan Darmayanti (2016) melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor dari perusahaan baik secara internal 

maupun eksternal terhadap pengembalian saham. Penelitian dilakukan pada 57 

perusahaan indeks Kompas 100 periode 2012-2014. Metode regresi linear 

berganda dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data.  

Gambar 2.14 
Model Analisa Pengaruh Faktor-faktor Fundamental terhadap Pengembalian 

Saham di Indeks Kompas 100 
 

 

 

 

 

Sumber: Dwialesi dan Darmayanti (2016) 
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Moshavegh dan Montazerhojat (2016) melakukan penelitian tentang 

hubungan antara EBIT, debt to earnings, price to book value, dividend yield dan 

earnings per share terhadap pengembalian saham di 15 perusahaan industri non-

metallic minerals dan chemical products yang terdaftar di Bursa Efek Tehran. 

Variabel independennya adalah EBIT, debt to earnings, price to book value, 

dividend yield dan earnings per share. Sedangkan variabel dependennya adalah 

pengembalian saham. Metode yang digunakan dalam menganalisa data yaitu 

dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan program E-views. 

Gambar 2.15 
Model Analisis Hubungan antara Rasio Finansial terhadap Pengembalian Saham 

pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Alajbeg et al. (2016) 

Shittu dan Ishak (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

meneliti pengaruh price to book value, price to sales, dan ukuran perusahaan 

terhadap stock price pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigerian 

periode 2009 sampai 2013. Variabel dependen yang digunakan adalah stock price, 

dengan price to book value, price to sales multiples, dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel independen. Model regresi panel random effect digunakan untuk 

menganalisa data dalam penelitian ini.  
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Gambar 2.16 
Model Analisis Pengaruh Price to Book Value, Price to Sales dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Stock Price  di Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Nigeria 

 

 

 

 

Sumber: Shittu dan Ishak (2016) 

Sorongan (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

pengaruh variabel debt to equity, return on asset, return on equity, dan net profit 

margin sebagai variabel independennya terhadap pengembalian saham sebagai 

variabel dependennya. Representatif yang mewakili sebagai sampel adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (LQ45) periode 4 tahun 

berturut-turut yaitu 2012 sampai 2015 dengan menggunakan metode analisis 

linear berganda sebagai alat analisisnya.  

Gambar 2.17 
Model Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Saham pada 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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Satryo et al. (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh rasio profitabilitas, rasio pasar dan rasio solvabilitas 

terhadap stock price perusahaan yang terdaftar di LQ 45 Index. Representaif yang 

mewakili sebagai sampel adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ 45 di 

Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu 2010 sampai 2014. Datanya diolah 

dengan menggunakan analisis regresi berganda dan uji statistik. 

Gambar 2.18 
Model Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Pasar, dan Rasio Solvabilitas 

terhadap Stock Price pada Perusahaan yang terdaftar di indeks LQ 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Satryo et al. (2016) 

Allozi dan Obeidat (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menguji hubungan antara financial indicator (profitabilitas dan hutang) terhadap 

pengembalian saham. Sampel yang digunakan mencakup 65 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Amman dengan rentang waktu 2001 

hingga 2011. Variabel independen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

net profit margin, gross profit margin, return on asset, return on equity, earning 

per share, debt ratio, debt to equity ratio dan interest coverage ratio. Variabel 
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dependen yang digunakan adalah pengembalian saham. Metode yang digunakan 

dalam menganalisa data adalah metode regresi linear berganda. 

Gambar 2.19 
Model Analisis Hubungan antara Financial Indicator terhadap Pengembalian 

Saham pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Allozi dan Obeidat (2016) 

Abdulmannan dan Faturrohman (2015) melakukan penelitian tentang 

pengujian pengaruh antara faktor fundamental dengan pengembalian saham. 

Representatif yang mewakili sebagai sampel adalah 22 perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan 

adalah earning per share, dividend per share, fixed assets to total assets, return 

on asset, return on equity, sedangkan variabel dependennya adalah pengembalian 

saham. Metode analisis regresi linear berganda dijadikan sebagai metode dalam 

menganalisis data.  
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Gambar 2.20 
Model Analisis Hubungan antara Faktor Fundamental terhadap Pengembalian 

Saham pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Abdulmannan dan Faturrohman (2015) 

Wijesundera et al. (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menilai korelasi antara rasio keuangan sebagai variabel independennya dan 

pengembalian saham sebagai variabel dependennya dalam perusahaan yang 

terdaftar di  Bursa Efek Colombo. Penelitian ini menerapkan teknik ordinary least 

squares (OLS) dalam memperkirakan regresi dengan metode regresi panel dalam 

menganalisa data. Dalam penelitian ini, 60 perusahaan yang terdaftar dipilih 

dengan menggunakan periode 10 tahun (2004-2013). 
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Gambar 2.21 
Model Analisis Pengaruh Rasio Keuangan dalam memprediksi Pengembalian 

Saham pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Colombo 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Wijesundera et al. (2015) 

Majid dan Benazir (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menguji pengaruh tidak langsungnya variabel independennya berupa dividend 

payout ratio, return on equity, growth, degree of financial leverage pada 

pengembalian saham yang menjadi variabel dependennya melalui price to book 

value pada perusahaan properti di Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan 

36 perusahaan properti pada tahun 2007 sampai 2013 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Metode analisis korelasi Pearson dijadikan sebagai metode dalam 

menganalisis data. 
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Gambar 2.22 
Model Analisis Pengaruh Price to Book Value terhadap Pengembalian Saham 

pada Perusahaan Properti di Indonesia 
 

  

 

 

 

Sumber: Majid dan Benazir (2015) 

Huda et al. (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

pengaruh variabel independennya berupa Economic Value Added (EVA), Market 

Value Added (MVA), dan juga rasio finansial (fixed asset turnover, return on 

investment, debt to equity ratio, price to book value, total asset turnover) terhadap 

pengembalian saham sebagai variabel dependennya. Sampel yang diambil berupa 

enam representatif perusahaan minyak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan rentang waktu 2009 sampai 2014. Metode analisis linear berganda 

dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data.  
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Gambar 2.23 
Model Analisis Pengaruh Corporate Financial Performance terhadap 

Pengembalian Saham pada Perusahaan di Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Huda et al. (2015) 

Christian (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk  

memprediksi pengembalian saham sebagai variabel dependen dengan 

menggunakan rasio finansial sebagai variabel independennya. Sampel yang 

diambil sebagai representatif berupa perusahaan retail yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan rentang waktu 2011 hingga 2013. Metode yang dipilih 

dalam menganalisa data adalah metode regresi linear berganda.  

Gambar 2.24 
Model Analisis Pengaruh Rasio Finansial terhadap Pengembalian Saham pada 

Perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

 

 

 

Sumber: Christian (2015) 
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Ghi (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

pengembalian saham berdasarkan dua aspek yaitu dari segi kinerja finansial dan 

struktur modal dari 175 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ho Chi Minh 

(HOSE) pada periode 2010 sampai 2013. Variabel independen yang digunakan 

adalah debt to equity ratio, return on equity, earning per share, times interest 

earned, cash flow ratio. Metode Ordinary Least Squares (OLS) dijadikan sebagai 

metode dalam menganalisis data.  

Gambar 2.25 
Model Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Rasio Finansial terhadap 

Pengembalian Saham pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ho Chi Minh 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ghi (2015) 

Saleh (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk  menganalisis 

sejauh mana rasio profitabilitas seperti net profit margin, return on assets dan 

return on equity sebagai variabel independen dalam mempengaruhi pengembalian 

saham sebagai variabel dependennya pada sektor minyak bumi dan gas di 

Pakistan. Data yang digunakan adalah panel data sekunder dari 10 perusahaan 

selama 5 tahun pada periode 2010 sampai 2014. Metode analisis korelasi, Unit 

root test, dan OLS dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data. 
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Gambar 2.26 
Model Analisis Hubungan antara Peforma Finansial Perusahaan terhadap 

Pengembalian Saham pada Perusahaan sektor oli dan gas di Pakistan 
 

 

 

 

Sumber: Saleh (2015) 

Tamunu dan Rumokoy (2015) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk  menganalisis pengaruh variabel independennya berupa return on assets, 

current ratio, earning per share, dan net profit margin terhadap pengembalian 

saham yang menjadi variabel dependennya. Representatif yang mewakili sebagai 

sampel adalah perusahaan yang terdaftar di LQ-45 Index periode 2011 sampai 

2014. Metode regresi linear digunakan sebagai metode dalam menganalisis data.  

Gambar 2.27 
Model Analisis Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Pengembalian Saham 

pada Perusahaan yang terdaftar di LQ 45 
 

 

 

 

 

Sumber: Tamunu dan Rumokoy (2015) 

Utami et al. (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal sebagai variabel 

independen terhadap pengembalian saham sebagai variabel dependennya pada 
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sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 

2014. Faktor internal meliputi quick ratio, debt to equity ratio, return on equity, 

earning per share, dan price earning ratio. Faktor eksternal meliputi inflasi, suku 

bunga, nilai tukar dan president regulation.  

Gambar 2.28 
Model Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap 

Pengembalian Saham pada Perusahaan Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Utami et al. (2015) 

Zaheri dan Barkhodary (2015) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk meneliti tentang hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan 

sebagai variabel independennya dengan pengembalian saham sebagai variabel 

dependennya di Bursa Efek Tehran periode 2004-2011. Karakteristik keuangan 

meliputi firm size, return on equity, return on asset, price earnings ratio, book 
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market equity ratio, profit margin, dan financial leverage. Metode regresi panel 

dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data.  

Gambar 2.29 
Model Analisis Hubungan antara Karakteristik Finansial Perusahaan terhadap  
Pengembalian Saham pada Perusahaan Industri Semen yang terdaftar di Bursa 

Efek Tehran 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Zaheri dan Barkhodary (2015) 

Khotimah dan Murtaqi (2015) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisa pengaruh variabel independen berupa current ratio, book to 

market, dan total asset turnover sebagai faktor fundamental terhadap 

pengembalian saham sebagai variabel dependennya. Representatif yang mewakili 

sebagai sampel adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2003 sampai 2012. Metode regresi linear berganda dipilih 

untuk menganalisa data.  
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Gambar 2.30 
Model Analisis Fundamental terhadap Pengembalian Saham pada Perusahaan 

Sektor Food and Beverage yang  di Indonesia 
 

 

 

Sumber: Khotimah dan Murtaqi (2015) 

Stefano (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji 

apakah rasio keuangan sebagai variabel independen memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pengembalian saham sebagai variabel dependennya di 

perusahaan industri properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 

sampai 2013. Metode analisis regresi linear berganda dijadikan sebagai metode 

dalam menganalisis data.  

Gambar 2.31 
Model Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pengembalian Saham pada 

Perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

 

 

 

 
Sumber: Stefano (2015) 

Mulenga (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

tentang relevansi variabel independen berupa earning per share, book value per 

share, return on equity, dan asset turnover ratio terhadap stock price sebagai 
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variabel dependennya pada perusahaan di sektor perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Bombay (S&P BSE 500) periode 2008 sampai 2012. Metode regresi 

panel dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data. 

Gambar 2.32 
Model Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Pengembalian Saham 

pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Bombay 
 

 

 

 

Sumber: Mulenga (2015) 

Petcharabul dan Romprasert (2014) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menentukan hubungan variabel independen berupa rasio keuangan dan 

pengembalian saham sebagai variabel dependennya pada perusahaan bidang 

sektor teknologi di Bursa Efek Thailand (SET) dari tahun 1997 sampai 2011 

dengan menggunakan data per kuarter. Metode analisis regresi ordinary least-

squares (OLS) digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. 
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Gambar 2.33 
Model Analisis Pengaruh Rasio Finansial terhadap Pengembalian Saham pada 

Perusahaan Industri Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Thailand 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Petcharabul dan Romprasert (2014) 

Arslan dan Zaman (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisa tentang pengaruh dividend yield dan price earnings ratio terhadap 

pengembalian saham. Hubungan antara ukuran perusahaan dan harga saham juga 

dibahas dalam penelitian ini. Representatif yang mewakili sebagai sampel adalah 

111 perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Karachi periode 1998 

sampai 2009. Metode analisis regresi panel dijadikan sebagai metode dalam 

menganalisis data.  

Gambar 2.34 
Model Analisis Pengaruh Price to Earning Ratio dan Dividend Yield terhadap 
Pengembalian dan Stock Price pada Perusahaan non-finansial yang terdaftar di 

Bursa Efek Karachi 
 

 

 

Sumber: Arslan dan Zaman (2014) 
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Muhammad dan Scrimgeour (2014) melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk  membandingkan 10 variabel kinerja keuangan sebagai variabel 

independen dalam menilai pengembalian saham yang menjadi variabel 

dependennya di Bursa Efek Australia. Variabel keuangan yang digunakan untuk 

mengukur terbagi menjadi dua yakni laporan keuangan yang tersedia untuk publik 

(basis akuntansi) dan informasi pasar sebagai variabel utama (basis pasar). 

Representatif yang mewakili sebagai sampel adalah perusahaan di semua sektor 

periode 2001 sampai 2010 dengan menggunakan metode analisis korelasi sebagai 

alat analisisnya.  

Gambar 2.35 
Model Analisis Pengaruh Faktor Fundamental terhadap Pengembalian Saham di 

Australia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Muhammad dan Scrimgeour (2014) 
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Dita dan Murtaqi (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menentukan hubungan antara variabel independennya berupa net profit margin, 

price to book value, dan debt to equity ratio terhadap pengembalian saham yang 

menjadi variabel dependennya. Representatif yang mewakili sebagai sampel 

adalah perusahaan di sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan rentang waktu 2009 hingga 2013. Metode regresi linear 

berganda dijadikan sebagai metode dalam menganalisis data.  

Gambar 2.36 
Model Analisis Pengaruh Net Profit Margin, Price to Book Value dan Debt to 
Equity terhadap Pengembalian Saham pada Perusahaan Consumer Goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

 

 

 

Sumber: Dita dan Murtaqi (2014) 

Babaei et al. (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

tentang pengaruh komponen akuntansi terhadap pengembalian saham perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Tehran periode 2006 sampai 2010. Indikator variabel 

yang perlu di akses didalam penelitian ini adalah manajemen operasional (return 

on sales, asset turnover, return on assets, financial leverage, return on equity), 

manajemen investasi (working capital turnover ratio dan inventories turnover 

ratio), dan manajemen finansial (current ratio). Metode yang digunakan dalam 

menganalisis data adalah metode analisis regresi panel.  
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Gambar 2.37 
Model Analisis Pengaruh Komponen Akuntansi terhadap Pengembalian Saham 

pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Babaei et al. (2014) 

Ozlen (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa 

tentang faktor mikroekonomi dalam mempengaruhi pengembalian saham pada  

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Istanbul periode 2000 sampai 2012. 

Representatif yang mewakili sebagai sampel adalah berbagai perusahaan di 

bidang elektrik, makanan, komunikasi, tekstil, perdagangan dan transportasi. 

Metode analisis regresi linear berganda dijadikan sebagai metode dalam 

menganalisis data. 
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Gambar 2.38 
Model Analisis Hubungan Fundamental pada Pengembalian Saham di Bursa Efek 

Istanbul 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Ozlen (2014) 

Thim et al. (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisa tentang faktor yang mempengaruhi performa saham di 36 perusahaan 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia periode 2003 sampai 2007.  

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets, 

return on equity, debt ratio, net profit margin, effective tax rate, earning per 

share, dan price earning ratio, sedangkan variabel dependennya adalah Stock 

Price. Metode ordinary least squares (OLS) dijadikan sebagai metode dalam 

menganalisis data. 
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Gambar 2.39 
Model Analisis Hubungan Fundamental pada Pengembalian Saham di Bursa Efek 

Malaysia 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Thim et al. (2012) 

Martani et al. (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisa tentang pengaruh dari rasio finansial yang mencakup profitabilitas, 

likuiditas, rasio pasar serta cashflow sebagai variabel independen dalam 

menjelaskan pengembalian saham sebagai variabel dependennya. Representatif 

yang mewakili sebagai sampel adalah perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu 2003 sampai 2006. 

Metode analisis regresi linear berganda dijadikan sebagai metode dalam 

menganalisis data.  
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Gambar 2.40 
Model Analisis Pengaruh Rasio Finansial, Ukuran Perusahaan dan Cash Flow 

pada Pengembalian Saham di Indonesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Martani et al. (2009) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Variabel dependen yang diteliti adalah pengembalian saham, di mana 

tingkat pengembalian merupakan hasil yang diterima atas investasi yang telah 

dilakukan (Majid & Benazir, 2015). Pada umumnya, satuan dari pengembalian 

saham adalah persentase yang dihitung berdasarkan modal awal yang dikeluarkan 
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pengembalian saham yaitu, dividend dan capital gain(loss). Dividend adalah 

pembayaran tunai yang dibayarkan oleh perseroan kepada pemegang saham. 

Jumlah dividend yang diberikan akan tergantung dengan besar kecilnya laba yang 

didapatkan suatu badan usaha sesuai dengan kebijakan pembagian dividend. 

Capital gain (loss) didapatkan dari harga penjualan saham dikurang dengan harga 
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pembeliannya. Disebut dengan capital gain ketika harga jual lebih besar dari 

harga beli dan berlaku sebaliknya untuk capital loss. Unsur capital gain ini sangat 

bergantung dari fluktuasi harga saham investasi yang bersangkutan, karena 

dengan timbulnya jual-beli saham di pasar maka akan adanya perubahan nilai 

suatu investasi. 

Untuk pengambilan keputusan investor dalam berinvestasi, investor 

cenderung membutuhkan informasi serta penilaian tentang kondisi dan kinerja 

dari sebuah perusahaan yang telah ditargetkan. Mendapatkan tingkat 

pengembalian sebesar-besarnya adalah tujuan dari aktivitas investasi yang 

dilakukan oleh para investor. Perencanaan yang efektif dan efisien merupakan 

kunci yang dibutuhkan dalam melakukan investasi karena resiko yang timbul akan 

lebih minimal karena sudah ada perencanaan yang optimal. 

2.3 Hubungan Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Net Profit Margin terhadap Tingkat Pengembalian Saham 

Menurut Anwaar (2016), net profit margin  merupakan salah satu rasio 

profitabilitas untuk membandingkan nilai laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan (sales). Semakin tingginya rasio ini dari sebuah perusahaan 

menandakan perusahaan tersebut memiliki operasional yang efektif dan efisien. 

Dalam penelitiannya. Anwaar mengungkapkan bahwa net profit margin 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham. Ketika net profit 

margin meningkat, maka itu menandakan perusahaan semakin banyak 

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Semakin banyak keuntungan 

berarti juga semakin banyak uang yang di pertahankan oleh perusahaan yang 
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secara otomatis akan meningkatkan harga saham. Dengan kenaikan harga saham 

tersebut secara otomatis pengembalian saham juga akan meningkat. 

Sebuah perusahaan yang memiliki rasio net profit margin yang tinggi 

cenderung memiliki pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi pula begitu juga 

sebaliknya. Net profit margin yang tinggi menandakan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan pendapatannya melalui pencapaian laba usaha pada waktu yang 

ditentukan. Dengan pencapaian pendapatan tersebut, investor tentu akan tertarik 

kepada perusahaan tersebut yang memiliki keuntungan yang tinggi dan akan 

mendapatkan gambaran positif mengenai kinerja perusahaan. Dengan demikian 

dapat dikatakan pengembalian saham akan meningkat pula. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Goodarzi (2017), Otzurk dan Karabulut 

(2017), Sorongan (2016), Saleh (2015), Tamuunu dan Rumokoy (2015), Dita dan 

Murtaqi (2014), dan Martani et al. (2009). 

Mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dikarenakan ketika total 

penjualan (revenue) meningkat namun diiringi dengan biaya yang tinggi, 

membuat investor tidak tertarik dalam melakukan investasi terhadap saham 

perusahaan tersebut. Dikarenakan mereka berfikir bahwa pihak manajemen dalam 

perusahaan tersebut gagal dalam mengontrol biaya penjualannya. Oleh karena itu 

net profit margin yang besar belum tentu mampu dijadikan sebagai indikator 

dalam memprediksi pengembalian saham yang baik dari sebuah perusahaan 

sehingga membuat para investor untuk berfikir dua kali ketika ingin melakukan 

investasi terhadap saham perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian 
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yang telah dilakukan oleh Murniati (2016), Fardiansyah et al. (2016), Allozi dan 

Obeidat (2016), Zaheri dan Barkhodary (2015), Ozlen (2014), Thim et al. (2012). 

2.3.2 Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Tingkat Pengembalian 

Saham 

Menurut penelitian Khotimah dan Murtaqi (2015), rasio asset turnover 

adalah rasio efisiensi yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

penjualan dari asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset. 

Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa efisien sebuah perusahaan 

dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai 

asset turnover berarti manajemen aset dalam sebuah perusahaan itu baik karena 

adanya kenaikan pendapatan per mata uang dari perputaran asetnya yang berujung 

dapat mempengaruhi naik turun harga saham. Investor, ketika sebelum melakukan 

investasi akan melihat rasio asset turnover suatu perusahaan, untuk 

membandingkan tingkat pengembalian pada perusahaan tersebut, sehingga asset 

turnover yang tinggi mengakibatkan harga saham menjadi tinggi, juga demikian 

sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda et al. 

(2015), dan Babaei et al. (2014). 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Din (2017), 

didapat rasio asset turnover memiliki dampak signifikan yang negatif terhadap 

pengembalian saham. Dalam penelitiannya,  Din mendapatkan bahwa perusahaan 

yang terdaftar di PSX 100 Index periode 2001-2014 mempunyai pengelolaan 

modal kerja yang lemah dan biaya tenaga kerja yang tinggi. Hal ini menyebabkan 

kenaikan pada rasio asset turnover namun menurunkan minat dari para investor 
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dalam membeli saham dari perusahaan tersebut. Hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Martani et al. (2009). 

Memiliki pengaruh yang tidak signifikan dikarenakan apabila sebuah 

perusahaan memiliki keuntungan bersih yang sangat kecil dari penjualannya, 

maka rasio asset turnover yang tinggi juga tidak berpengaruh terhadap minat 

investor untuk membeli saham dari suatu perusahaan dan tentunya juga tidak akan 

berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham di pasar. (Stefano, 2015). 

Penelitian ini konsiten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Elisabeth 

(2017), Mulenga (2015), dan Ozlen (2014). 

2.3.3 Pengaruh Earning per Share terhadap Tingkat Pengembalian 

Saham 

Menurut penelitian Satryo et al. (2016), earning per share merupakan 

variabel yang paling sering dipakai dalam memprediksi pengembalian saham. 

Penelitian ini mendapatkan bahwa hubungan Earning per share mempunyai 

hubungan yang bersignifikan positif karena saat earning per share tumbuh, para 

investor mempunyai kesempatan untuk meraup keuntungan yang lebih besar dari 

pembelian sahamnya. Hal ini tentunya akan menarik para investor dalam membeli 

sebuah saham dan meningkatkan demand. Sesuai dengan hukum ekonomi, 

demand yang naik akan menaikkan harga sahamnya dan berujung meningkatkan 

pengembalian sahamnya pula. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dissanayake dan Biyiri (2017), Dang et al. (2017), Kumar (2017), 

Moshavegh dan Montazerhojat (2016), Wijesundera et al. (2015), Ghi (2015), 

Mulenga (2015), dan Thim et al. (2012). 
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 Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwaar 

(2016), dimana dalam penelitian yang dilakukannya ditemukan bahwa earning 

per share memiliki hubungan yang bersignifikan negatif dengan pengembalian 

saham. Ketika earning per share meningkat, para investor cenderung ingin 

mendapatkan pendapatan jangka pendek dan secara sadar menjual dividennya ke 

pasar, hal ini mengakitbatkan penurunan pengembalian saham buat kedepannya 

dikarenakan beredarnya saham yang berlebih di pasar saham. Hal ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Din (2017). 

 Penelitian Muhammad dan Scrimgeour (2014) menyatakan bahwa earning 

per share memiliki hubungan yang tidak signifikan, tergantung dari masalah 

waktu atau time variant ratio. Pemegang saham mungkin akan sangat menghargai 

earning per share yang tinggi di tahun-tahun tertentu, akan tetapi pada masa 

perekonomian pasar dalam keadaan tidak stabil namun jumlah saham yang 

beredar tetap, membuat para investor cenderung berfikir untuk mendapatkan 

keuntungan jangka pendek saja dari transaksi jual beli saham. Oleh karena itu, 

harga saham akan menjadi tidak konsisten dan tidak bisa melambangkan kondisi 

pengembalian saham. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Abdulmannan dan Faturohman (2015), Tamuunu dan Rumokoy (2015), Utami et 

al. (2015). 
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2.3.4 Pengaruh Price Earning Ratio terhadap Tingkat Pengembalian 

Saham 

Menurut Wulandari (2017) price earning ratio merupakan salah satu alat 

terpenting dalam mengukur kinerja performa dari sebuah perusahaan. Dalam 

penelitiannya ditemukan bahwa price earning ratio memiliki hubungan yang 

bersignifikan positif terhadap pengembalian saham. Peningkatan price earning 

ratio di dalam sebuah perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu 

mendapatkan laba bersih yang lebih tinggi yang tentunya akan menarik perhatian 

dari para investor untuk melakukan investasi. Semakin tinggi rasio ini juga 

menandakan bahwa para investor akan mempunyai ekspektasi yang baik terhadap 

pengembangan perusahaan tersebut di masa depan. Dengan demikian, bisa 

dinyatakan bahwa saham perusahaan yang memiliki nilai price earning yang 

tinggi akan mempunyai penawaran harga yang lebih tinggi pula dan juga berlaku 

sebaliknya. Penelitian Arslan dan Zaman (2014) juga mendapatkan hasil yang 

sependapat dimana dalam hasil penelitiannya ditemukan hubungan signifikansi 

yang positif terhadap pengembalian saham. Ketika pendapatan dari sebuah 

perusahaan meningkat, ini juga akan meningkatkan growth dari perusahaan 

tersebut. Selanjutnya dengan adanya peningkatan growth, investor akan lebih 

tertarik dalam berinvestasi. Dengan adanya kenaikan permintaan saham di pasar 

ini akan meningkatkan harga pasar dari sebuah perusahaan yang pada ujungnya 

akan meningkatkan pengembalian saham. Hal ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Meric et al. (2017), Goodarzi (2017), Otzurk dan Karabulut 
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(2017), Kumar (2017), Utami et al. (2015), Petcharabul dan Romprasert (2014),  

Muhammad dan Scrimgeour (2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Christian (2016) mendapatkan hasil yang 

berbeda dimana dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa price to earning ratio 

tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengembalian saham baik 

dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Alasannya dikarenakan harga 

saham dapat dipengaruhi oleh isu yang sedang beredar dan adanya manipulasi 

harga pasar. Selain itu, mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang 

fundamental pasar saham ataupun kondisi perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Zaheri dan Barkhorday (2015), Stefano (2015), Ozlen 

(2014), dan Thim et al. (2012) 

2.3.5 Pengaruh Price to Book Value terhadap Tingkat Pengembalian 

Saham 

Menurut penelitian Dwialesi dan Darmayanti (2016), price to book value 

adalah rasio yang mengukur pengakuan pasar terhadap kondisi perusahaan. 

Perbandingan antara saham yang mahal atau murah dapat diketahui melalui rasio 

ini, dan ketika informasi mengenai rasio ini sudah didapat, investor dapat 

membandingkan langsung price to book value dengan saham-saham di industri 

atau sektor dimana usahanya sedang bergerak. Kemudian informasi mengenai 

rasio ini dapat dijadikan gambaran tentang harga saham yang beredar di pasar, 

apakah nilai nya tergolong mahal atau murah. Dalam penelitiannya ditemukan 

bahwa price to book value mempunyai hubungan yang bersignifikan positif 

terhadap pengembalian saham. Price to book value yang tinggi artinya nilai saham 
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tersebut di pasar lebih tinggi daripada nilai buku per lembar. Kemudian price to 

book value yang tinggi juga menandakan bahwa pertumbuhan perusahaan tersebut 

sedang meningkat, jadi investor menemukan bahwa dalam kondisi seperti ini 

merupakan kondisi yang tepat untuk melakukan investasi, dengan demikian akan 

meningkatkan harga saham dari perusahaan tersebut sehingga return yang 

diterima investor akan meningkat. Hal ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Moshavegh dan Montazerhojat (2016), Ahmad dan Ishak (2016), 

Satryo et al. (2016) Wijesundera et al. (2015), Huda et al. (2015), Muhammad 

dan Scrimgeour (2014) dan Martani et al. (2009). 

Hasil Penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang diterapkan 

oleh Majid dan Benazir (2015). Dalam penelitiannya ditemukan bahwa terdapat 

hubungan yang bersignifikan negatif antara price to book value terhadap 

pengembalian saham. Hasil menemukan bahwa saham yang memiliki rasio price 

to book value yang tinggi menciptakan return yang lebih rendah begitupula 

dengan sebaliknya. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Dita 

dan Murtaqi (2014). Rasio price to book value yang tinggi mengindikasikan harga 

saham berada dalam status overvalued yaitu keadaan dimana harga saham di pasar 

lebih tinggi dari nilai buku perusahaan. Dengan demikian investor akan berfikir 

dua kali untuk tidak membeli saham dari perusahaan tersebut dikarenakan 

harganya yang terlalu tinggi. Kurangnya permintaan pembelian saham suatu 

perusahaan akan memengaruhi harga saham di pasar dan berujung menurunkan 

pengembaliannya. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka variabel dependen yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengembalian saham sedangkan variabel-

variabel independen yang akan digunakan adalah net profit margin, total asset 

turnover, earning per share, price to earning ratio, dan price to book value. 

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini 

menggunakan data yang terbaru yaitu 2012 hingga 2016. Model penelitian yang 

dirancang sesuai dengan faktor fundamental yang memiliki dampak terhadap 

pengembalian saham.  

Gambar 2.41 
Model Analisis Pengaruh Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Earning Per 

Share, Price Earning Ratio, dan Price to Book Value terhadap Tingkat 
Pengembalian Saham 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

H1: Net profit margin memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

pengembalian saham perusahaan-perusahaan di sektor keuangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
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H2

H

: Total asset turnover memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

pengembalian saham perusahaan-perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

3

H

: Earning per share memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

pengembalian saham perusahaan-perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

4

H

: Price earning ratio memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

pengembalian saham perusahaan-perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

5

 

: Price to book value memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

pengembalian saham perusahaan-perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
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