
11 
 

BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian oleh Anwaar (2016) untuk menguji dampak dari kinerja perusahaan 

terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan 

satu variabel dependen. Earnings per share, quick ratio, return on assets, return on 

equity, dan net profit margin digunakan sebagai variabel independen sedangkan 

return saham digunakan sebagai variabel dependen. Objek yang digunakan 

merupakan perusahaan yang terdaftar di Financial Times Stock Exchange (FTSE) 

Index London untuk periode 2005-2014. Metode analisis regresi panel digunakan 

untuk menganalisis data. 

Gambar 2.1 
Model Pengaruh Earnings per Share, Quick Ratio, Return on Assets, Return on 

Equity, dan Net Profit Margin terhadap Return Saham 
 

  

 

 

 

Sumber: Anwaar (2016). 
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 Penelitian oleh Saleh (2015) tentang faktor-faktor penentu seperti net profit 

margin, return on assets and return on equity pengaruh saham ekuitas dengan 

mengacu sektor Minyak dan Gas di Pakistan. Lima tahun data panel sekunder dari 10 

perusahaan telah digunakan dari tahun 2010-2014. Analisis korelasi dan OLS 

(Ordinary Least Squares) telah digunakan untuk memperkirakan model yang diteliti. 

Variabel dependen yang digunakan adalah return saham, dan variabel independen 

yang digunakan berupa net profit margin, return on assets and return on equity.  

Gambar 2.2 
Model Pengaruh Net Profit Margin, Return on Assets, dan Return on Equity terhadap 

Return Saham 
 

 

 

 

Sumber: Saleh (2015). 

Penelitian oleh Tamuunu & Rumokoy (2015) memiliki tujuan untuk 

menganalisis pengaruh return on assets, current ratio, earnings per share, dan net 

profit margin terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan metode regresi 

sebagai alat analisis data. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di 

LQ45 pada tahun 2011-2014. Variabel dependen yang digunakan adalah return 

saham, dan variabel independen yang digunakan adalah return on assets, current 

ratio, earnings per share, dan net profit margin. 
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Gambar 2.3 
Model Pengaruh Earnings per Share, Return on Assets, Net Profit Margin, dan 

Current Ratio terhadap Return Saham 
 

 

 

 

 

Sumber: Tamuunu & Rumokoy (2015). 

Penelitian oleh Utami et al. (2015) menyatakan bahwa tujuan dari 

penelitiannya adalah untuk meneliti pengaruh faktor internal dan faktor eksternal 

pada subsektor return saham konstruksi di Bursa Efek Indonesia periode 2010 ke 

2014. Faktor internal kinerja keuangan ada quick ratio, debt to equity ratio (DER), 

return on equity (ROE), earnings per share (EPS), dan price earnings ratio (PER), 

dan faktor eksternal kinerja keuangan berupa inflasi, suku bunga, nilai tukar dan 

peraturan presiden. Analisis data panel diaplikasikan untuk memperkirakan hubungan 

antara faktor internal dan faktor eksternal terhadap return saham. 
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Gambar 2.4 
Model Pengaruh Return on Equity, Price Earnings Ratio, Earnings per Share, Quick 
Ratio, Debt to Equity Ratio, Inflation, Interest Rate, Exchange Rate, dan Presidential 

Regulation terhadap Return Saham 
 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Utami et al.  (2015). 

 Penelitian oleh Emamgholipour et al. (2013) menyatakan bahwa, tujuan 

utama dari penelitian ini ialah untuk meneliti dampak kinerja rasio pasar evaluasi 

terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Sampel dari 

penelitian ini adalah 80 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran periode 

2006-2010. Dalam penelitian ini digunakan variabel earnings per share, price to 

earnings ratio dan market value to book value of equity ratio (M/B) untuk 

mengevaluasi rasio pasar evaluasi kinerja perusahaan. Metode yang digunakan untuk 

menganilis data adalah model regresi panel dan untuk mengestimasikan model regresi  

digunakan ekonometrik data panel. 
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Gambar 2.5 
Model Pengaruh Earnings per Share, Price Earnings Ratio, dan Market Value to 

Book Value Ratio terhadap Return Saham 
 

 

 

 

Sumber: Emamgholipour et al. (2013).  

Penelitian oleh Hajiabbasi et al. (2012) menyatakan bahwa, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menggunakan langkah-langkah penciptaan nilai dan 

tindakan akuntansi dalam memprediksi laba pemegang saham di Bursa Efek Teheran. 

Sampel penelitian ini adalah data sekunder perusahaan yang terdaftar di  Bursa Efek 

Teheran periode 2007-2011. Sampel termasuk 76 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Iran. Untuk menguji hipotesis penelitian, teknik regresi berganda telah 

diterapkan untuk menguji signifikansi hipotesis penelitian. Return saham merupakan 

variabel dependennya dan return on assets, return on equity, economic value added, 

refined economic value added, market value added, shareholder value added, cash 

value added, cash flow from operation, earnings per share, dan created shareholder 

value. 
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Gambar 2.6 
Model Pengaruh Return on Assets, Return on Equity, Economic Value Added, Refined 
Economic Value Added, Market Value Added, Shareholder Value Added, Cash Value 

Added, Cash Flow from Operation, Earnings per Share, dan Created Shareholder 
Value terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Hajiabbasi et al. (2012). 

 Penelitian oleh Har & Ghafar (2015) memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh 

return on assets, return on equity dan return on capital employed terhadap return 

saham bagi perusahaan perkebunan yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia, 

pada dua periode ekonomi yang berbeda, sebelum (2004-2006) dan selama (2007- 

2008) resesi ekonomi. Metode regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis 

data. 
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Gambar 2.7 
Model Pengaruh Return on Assets, Return on Equity, dan Return on Capital 

Employed terhadap Return Saham 
 

 

 

Sumber: Har & Ghafar (2015). 

 Penelitian oleh Petcharabul & Romprasert (2014) menyatakan bahwa, tujuan 

dari penelitiannya adalah menentukan hubungan yang signifikan antara rasio 

keuangan dengan return saham di industri teknologi yang terdaftar di Bursa Efek 

Thailand dari tahun 1997-2011. Current ratio, debt-to-equity ratio, inventory 

turnover ratio, return on equity, and price earnings ratio merupakan variabel 

independen yang digunakan dan return saham merupakan variabel dependennya. 

Ordinary Least-Squares Regression (OLS) memperkirakan untuk menguji hubungan 

antara rasio keuangan dan return saham. 

Gambar 2.8 
Model Pengaruh Price Earnings Ratio, Return in Equity, Debt to Equity Ratio, 

Inventory Ratio, dan Current Ratio terhadap Return Saham 
 

 

 

 

 
Sumber: Petcharabul & Romprasert (2014). 
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 Penelitian oleh Sorongan (2016) yang menggunakan variabel dependen return 

saham dan menggunakan variabel independen debt to equity ratio, return on assets, 

return on equity, dan net profit margin. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Objek dari penelitian ini  

adalah perusahaan yang terdaftar di LQ45 secara terus menerus selama empat tahun 

periode 2012-2015. Adapun perusahaan yang memenuhi syarat sebanyak 28 

perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. 

Gambar 2.9 
Model Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Return on Equity, dan Net 

Profit Margin terhadap Return Saham 
�

�

�

�

�

�
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Sumber: Sorongan (2016). 

Penelitian oleh Stefano (2015) memiliki tujuan untuk meneliti apakah rasio 

keuangan memiliki dampak signifikan terhadap Return Saham industri properti. 

Objek yang digunakan adalah rasio keuangan 18 perusahaan properti yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama 2009-2013. Data dianalisis menggunakan multiple 

linear regression analysis. Variabel dependen yang digunakan adalah return saham, 
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dan variabel independen yang digunakan adalah return on assets, current ratio, debt 

to equity ratio, total assets turnover, dan price earnings ratio. 

Gambar 2.10 
Model Pengaruh Return on Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets 

Turnover, dan Price Earnings Ratio terhadap Return Saham 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Stefano (2015). 

 Penelitian oleh Zaheri & Barkhordary (2015) memiliki tujuan untuk meneliti 

pengaruh karakteristik keuangan perusahaan dengan return saham di industri semen 

yang terdaftar di Bursa Efek Teheran periode 2004-2011. Karakteristik keuangan 

meliputi firm size, return on equity, return on assets, price earnings ratio, book-

market equity ratio, net profit margin, dan financial leverage. Metode data panel 

digunakan untuk analisis data. 

 Penelitian oleh Ghi (2015) memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh struktur 

modal dengan tingkat return saham pada perusahaan yang terdaftar di Ho Chi Minh 

City Stock Exchange (HOSE). Sampel yang digunakan didasarkan pada dua aspek 

yaitu struktur modal dan kinerja keuangan dari 175 perusahaan yang terdaftar di 
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HOSE periode 2010-2013. Metode pendekatan OLS (Ordinary Least Squares) 

digunakan untuk menganalsis data, penulis menggunakan variabel independen capital 

structure, return on equity, earnings per share, time interest earned, dan cash flow 

ratios, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah return saham. 

 Penelitian oleh Akhtar (2015) yang bertujuan untuk meneliti dampak antara 

kelipatan pasar dengan returns portfolio. Objek yang digunakan adalah 100 

perusahaan non finansial yang ada di Karachi Stock Exchange (KSE) periode 2004-

2011. Analisis regresi merupakan metode yang digunakan dalam menganalisi data. 

Variabel dependen yang digunakan adalah return saham, dan variabel independen 

dalam penelitian ini berupa price to book ratio, price to earnings ratio, price to cash 

flow, dan price to sales ratio. 

 Penelitian oleh Alroaia et al. (2012) bertujuan untuk meneliti pengaruh antara 

price earnings ratio dan return saham. Sampel yang digunakan adalah 46 perusahaan 

yang terdaftar di Tehran Stock Exchange periode 2001-2008. Analisis regresi 

merupakan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Variabel dependen 

yang digunakan adalah return saham dan variabel independen yang digunakan adalah 

price earnings ratio. 

 Penelitian oleh Arslan (2014) bertujuan untuk meneliti dampak dari dividend 

yield, price earnings ratio, dan size of firm terhadap return saham. Sampel dalam 

penelitian tersebut adalah 111 perusahaan non finansial yang terdaftar di Karachi 

Stock Exchange (KSE) selama periode 1998-2009. Metode yang digunakan di dalam 

penelitian ini yaitu model data panel dengan menggunakan model fixed effect. 
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 Penelitian oleh Idris & Bala (2015) bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 

market capitalization, debt to equity financing dan earnings per share pada return 

saham. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan yang terdaftar di 

Nigerian Stock Exchange (NSE) untuk periode 2007-2013. Data dianalisis dengan 

menggunakan beberapa pilihan regresi data panel. Tapi yang paling kuat dari semua 

adalah regresi OLS (Ordinary Least Squares). Variabel dependen yang digunakan 

adalah return saham, dan variabel independen dalam penelitian tersebut berupa 

market capitalization, debt to equity financing dan earnings per share. 

 Penelitian oleh Iqbal et al. (2013) memiliki tujuan untuk menyelidiki apakah 

analisis fundamental dapat memprediksi return saham di masa depan. Variabel 

dependen yang digunakan yaitu return saham dan variabel independen dalam 

penelitian tersebut berupa return on assets, leverage ratio, cash flow ratio, market to 

book ratio, dan accrual ratio. Sampel penelitian terdiri dari semua perusahaan non 

finansial yang terdaftar di Karachi Stock Exchange periode 2000-2009. Untuk 

analisis data penelitian ini digunakan Ordinary Least Squares (OLS). 

 Penelitian oleh Komala & Nugroho (2013) memiki tujuan untuk meneliti 

dampak fundamental terhadap return saham di dalam perusahaan manufaktur. 

Sampel penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktru yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2008-2010. Variabel Independen yang digunakan 

adalah return on equity, current ratio, dan debt to equity ratio, sedangkan variabel 

dependennya adalah return saham. Teknik regresi linier berganda digunakan sebagai 

metode untuk menganalisis data. 
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 Penelitian oleh Nakhaei (2016) memiliki tujuan untuk memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh market value added, net income, earnings per share, dan 

net operational profit after tax terhadap return saham. Sampel dari penelitian tersebut 

adalah 395 perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2002-

2011. Metode untuk menganalisis data dalam penelitian tersebut adalah metode 

regresi panel. 

 Penelitian oleh Jatmiko (2015) memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh 

antara price earnings ratio, price to book value ratio, size, dan beta terhadap return 

saham. Sampel yang digunakan adalah 100 perusahaan yang di ambil secara acak dari 

344 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange (JSX) selama periode 2010-

2012. Variabel dependen yang digunakan adalah return saham, dan variabel 

independen yang digunakan adalah price earnings ratio, price to book value ratio, 

size, dan beta. 

 Penelitian oleh Moghaddam et al. (2015) bertujuan untuk mengumpulkan 

bukti tentang pengaruh antara earnings per share dan cash flow from operating 

activities terhadap return saham. Sampel penelitian dalam penelitian tersebut adalah 

50 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange selama 5 tahun berturut-turut 

dari tahun 2010-2013. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian tersebut adalah regresi linier berganda. 

Penelitian oleh Pech et al. (2015) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh 

antara rasio keuangan dengan tingkat return saham. Sampel yang digunakan adalah 

data rasio keuangan dan return saham terkemuka selama periode 1995-2011. Metode 
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analisis regresi panel merupakan metode yang dipakai untuk menganalisis data. 

Variabel dependen yang digunakan adalah return saham dan variabel independen 

yang digunakan adalah price earnings ratio, firm value, earning before interest, 

taxes, depreciation and amortization, return on investment, dividend yield, free cash 

flow, net debt to equity, earnings per share, sales growth, return on equity, dividend 

per share, price to book value, dan earning before interest and tax.  

 Penelitian oleh Sezgin (2010) memiliki tujuan untuk menguji pengaruh price 

earnings ratio dan dividend yield terhadap return saham di Istanbul Stock Exchange 

periode 2000-2009. Johansen cointegration tests, error-correction models dan 

granger causality test merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

menganalisis data. Return saham merupakan variabel dependen dan price earnings 

ratio dan dividend yield merupakan variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian tersebut.  

 Penelitian oleh Tehrani et al. (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

rasio finansial untuk memperkirakan keuntungan pada perusahaan terhadap return 

saham. Sampel dalam penelitian ini adalah 252 perusahaan yang telah memiliki 

laporan keuangan selama enam tahun di Tehran Stock Market periode 2001-2014. 

Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah return saham dan untuk return on 

assets, margin sales, changes return on assets, changes in gross margin sales, 

changes in asset turnover, changes in inventory turnover, changes in the debt to 

equity, changes in debt, changes in current ratio, dan changes ratio annie merupakan 

variabel independen dalam penelitian tersebut.  
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 Penelitian oleh Majid & Benazir (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh 

dividend payout ratio, return on equity, growth, degree of financial leverage, dan 

price to book value terhadap return saham di perusahaan properti di Indonesia. 36 

perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013, 

dipilih untuk dianalisis menggunakan path analysis. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Scrimgeour (2014) bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh fundamental dan return saham di australian market. 

Sampel yang digunakan meliputi 200 perusahaan industri besar periode 2001-2010. 

Analisis data panel merupakan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. 

Variabel dependen yang digunakan adalah return saham, dan untuk return on assets, 

return on equity, earnings per share, free cash flow, dividend pay out ratio, price 

earning ratio, tobin’s q, market to book ratio, market value added, dan cash flow 

return on investment merupakan variabel independen dalam penelitian tersebut.  

 Penelitian oleh Khotimah & Murtaqi (2015) bertujuan untuk meneliti dampak 

current ratio, book to market, dan total asset turnover terhadap return saham. Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2003-2012. Metode untuk menganalisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Variabel 

dependen dari penelitian tersebut adalah return saham, dan variabel independen dari 

penelitian tersebut adalah current ratio, book to market, dan total asset turnover.  

 Penelitian oleh Razzaq et al. (2015) bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 

size dan price earnings ratio pada return saham. Sampel yang digunakan dalam 
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penelitian tersebut adalah perusahaan sektor non finansial yang terdaftar di Karachi 

Stock Exchange untuk periode 2002-2011. Variabel dependen dalam penelitian 

tersebut adalah return saham, sedangkan variabel independen yang digunakan berupa 

price earnings ratio, market risk premium, size premium, dan value premium.  

Penelitian oleh Reddy (2013) bertujuan untuk mengukur dampak dari return 

on assets, return on capital employed, return on net worth, earnings per share, 

economic value added, dan market value added pada return saham. Sampel yang 

digunakan adalah perusahan semen yang terpilih di India. Metode yang digunakan 

untuk menganalisis data dalam penelitian tersebut adalah metode regresi berganda.  

Penelitian oleh Threemana & Gunaratue (2016) memiliki tujuan untuk 

meneliti pengaruh ukuran kinerja dengan return saham. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan sektor makanan minuman dan sektor tembakau di Colombo Stock 

Exchange periode 2007-2012. Koefisien korelasi dan analisis regresi digunakan untuk 

analisis statistik. Variabel dependen yang digunakan adalah return saham, sedangkan 

variabel independen dalam penelitian tersebut berupa return on assets, return on 

equity, earnings per share, dan economic value added.  

 

2.2 Return Saham 

 Variabel dependen merupakan sebuah variabel yang nilainya bergantung pada 

nilai variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. 

Return saham merupakan hasil (keuntungan atau kerugian) yang diperoleh dari suatu 

investasi saham. Return Saham bisa bernilai positif ataupun bisa bernilai negatif, jika 
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nilai return saham positif maka mendapatkan capital gain, sedangkan jika negatif 

berarti mendapatkan capital loss. Return bisa dibagi menjadi dua yaitu return 

realisasi dan return ekspetasi. Return realisasi adalah return yang sudah terjadi, 

sedangkan return ekspetasi adalah return yang diharapkan terjadi kedepannya. Return 

realisasi biasanya dihitung menggunakan data historis. Return realisasi sangat penting 

dalam mengukur kinerja perusahaan dan juga merupakan faktor penentu sebagai 

patokan untuk menggunakan return ekspetasi. 

 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Current Ratio terhadap Return Saham 

 Current ratio adalah ukuran likuiditas yang memiliki tujuan untuk mengukur 

besarnya kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya. Current ratio didapatkan 

dari membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Rasio ini juga sering disebut rasio 

modal kerja yang menindikasikan jumlah harta lancar yang ada dimiliki perusahaan 

untuk melakukan kegiatan bisnis dan melanjutkan kegiatan usahanya sehari-hari 

(Trisnandari, 2015). Jika perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi dalam 

melunasi kewajibannya dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar, 

maka para investor akan menginvestasikan dananya ke perusahaan, dengan demikian 

akan meningkatkan harga saham perusahaan sehingga return yang akan diterima 

investor meningkat. 

Penelitian oleh Tamuunu & Rumokoy (2015) menunjukkan bahwa current 

ratio memiliki pengaruh positif signifikan pada return Saham, data yang di teliti 
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berupa perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2011-2014. Penelitian oleh 

Khotimah & Murtaqi (2015) menunjukkan bahwa current ratio memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap return saham pada perusahaan sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2003-2012. 

 Penelitian oleh Petcharabul & Romprasert (2014) menunjukkan bahwa 

current ratio tidak berpengaruh signifikan pada return saham di industri teknologi 

yang terdaftar di Bursa Efek Thailand dari tahun 1997-2011. Penelitian oleh Komala 

& Nugroho (2013) menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan 

pada return saham di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2008-2010. Penelitian oleh Stefano (2015) menunjukkan bahwa 

current ratio tidak berpengaruh signifikan pada return saham pada 18 perusahaan 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2009-2013. 

2.3.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham 

 Debt to Equity Ratio adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan utang terhadap total ekuitas pemegang saham yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin tinggi rasio, menunjukkan semakin rendah pendanaan 

perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, jadi semakin rendah rasio akan 

semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

panjangnya (Trisnandari, 2015). 

Penelitian oleh Sorongan (2016) menunjukkan bahwa debt to equity ratio 

memiliki pengaruh positif signifikan pada return saham di perusahaan yang terdaftar 

di LQ45 secara terus menerus selama empat tahun periode 2012-2015. Penelitian oleh 
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Utami et al. (2015) menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif 

signifikan pada return saham pada sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014. 

 Penelitian oleh Petcharabul & Romprasert (2014) menunjukkan bahwa debt to 

equity ratio tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham di industri 

teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Thailand dari tahun 1997-2011. Penelitian 

oleh Stefano (2015) menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak memiliki 

pengaruh signifikan pada return saham di 18 perusahaan properti yang terdaftar di 

BEI (Bursa Efek Indonesia) selama 2009-2013. Penelitian oleh Komala & Nugroho 

(2013) menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh signifikan 

pada return saham di perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. 

2.3.3 Pengaruh Return on Assets terhadap Return Saham 

 Return on Assets merupakan sebuah indikator yang dapat menunjukkan 

seberapa menguntungkan sebuah perusahaan terhadap total asetnya. Return on Assets 

menunjukkan jumlah laba suatu perusahaan untuk menghasilkan setiap unit investasi 

dalam aktiva (Palepu et al., 2010). Return on Assets didapatkan dari pendapatan 

bersih di bagi dengan total asset perusahaan. Return on Assets dapat memberi 

gambaran kepada investor mengenai seberapa efisien manajemen perusahaan dalam 

menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar Return on 

Assets menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan. Jadi, jika Return on 

Assets sebuah perusahaan meningkat maka juga akan meningkatkan Return Saham. 
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Penelitian oleh Anwaar (2016) menunjukkan bahwa return on assets 

berpengaruh positif signifikan pada Return Saham di perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek London pada tahun 2005-2014. Penelitian oleh Har & Ghafar (2015) 

menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh positif signifikan pada return 

saham hanya selama periode ekonomi sebelum resesi pada perusahaan perkebunan 

yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia, pada dua periode ekonomi yang 

berbeda, sebelum (2004-2006) dan selama (2007- 2008) resesi ekonomi. Penelitian 

oleh Sorongan (2016) menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh positif 

signifikan pada return saham di perusahaan yang terdaftar di LQ45 secara terus 

menerus selama empat tahun periode 2012-2015. Penelitian oleh Stefano (2015) 

menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh positif signifikan pada return 

saham di 18 perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2009-

2013. Penelitian oleh Zaheri & Barkhordary (2015) menunjukkan bahwa return on 

assets berpengaruh positif signifikan pada return saham di perusahaan sektor industri 

semen yang terdaftar di Bursa Efek Teheran di 2004-2011. Penelitian oleh Tehrani et 

al. (2015) menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh positif signifikan pada 

return saham pada 252 perusahaan yang telah memiliki laporan keuangan selama 

enam tahun di Tehran Stock Market periode 2001-2014. Penelitian oleh Muhammad 

& Scrimgeour (2014) menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh positif 

signifikan pada return saham di 200 perusahaan industri besar di Australian Market 

tahun 2001-2010. 
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 Penelitian oleh Saleh (2015) menunjukkan bahwa return on assets 

berpengaruh negatif signifikan pada Return Saham dengan mengacu pada 10 

perusahaan di sektor Minyak dan Gas di Pakistan pada tahun 2010-2014. Penelitian 

oleh Hajiabbasi et al. (2012) menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh 

negatif signifikan pada return saham di 76 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Iran. 

 Penelitian oleh Tamuunu & Rumokoy (2015) menujukkan bahwa return on 

assets tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham di perusahaan yang 

terdaftar di LQ45 tahun 2011-2014. Penelitian oleh Iqbal et al. (2013) menunjukkan 

bahwa return on assets tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham di 

semua perusahaan non finansial yang terdaftar di Karachi Stock Exchange periode 

2000-2009. Penelitian oleh Reddy (2013) menunjukkan bahwa return on assets tidak 

berpengaruh signifikan pada return saham pada perusahan semen yang terpilih di 

India. Penelitian oleh Threemana & Gunaratue (2016) menunjukkan bahwa return on 

assets tidak berpengaruh signifikan pada return saham di perusahaan sektor makanan 

minuman dan sektor tembakau di Colombo Stock Exchange periode 2007-2012. 

2.3.4 Pengaruh Net Profit Margin terhadap Return Saham 

 Net Profit Margin adalah rasio laba bersih terhadap pendapatan bagi 

perusahaan. Menurut Anwaar (2016), Net Profit Margin didapatkan dari  laba bersih 

setelah pajak dibagi dengan pendapatan perusahaan. Umumnya pendapatan 

perusahaan berasal dari jumlah produk yang dijual di pasaran. Semakin tinggi nilai 
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Net Profit Margin menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut dalam kondisi 

baik. 

Penelitian oleh Anwaar (2016) menunjukkan bahwa net profit margin 

berpengaruh positif signifikan pada Return Saham di perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek London periode 2005-2014. Penelitian oleh Tamuunu & Rumokoy (2015) 

menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh positif signifikan pada return 

saham di perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2011-2014. Peneilitian oleh 

Sorongan (2016) menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh positif 

signifikan pada return saham di perusahaan yang terdaftar di LQ45 secara terus 

menerus selama empat tahun periode 2012-2015. 

 Penelitian oleh Saleh (2015) menunjukkan bahwa net profit margin 

berpengaruh negatif signifikan pada return saham dengan mengacu pada 10 

perusahaan di sektor Minyak dan Gas di Pakistan pada tahun 2010-2014. 

 Penelitian oleh Zaheri & Barkhordary (2015) menunjukkan bahwa net profit 

margin tidak berpengaruh signifikan pada return saham di perusahaan sektor industri 

semen yang terdaftar di Bursa Efek Teheran tahun 2004-2011. 

2.3.5 Pengaruh Price Earnings Ratio terhadap Return Saham 

Price Earnings Ratio merupakan alat perhitungan harga saham suatu 

perusahaan dibandingkan dengan pendapatan per sahamnya. Price Earning Ratio 

menunjukkan jumlah investor bersedia membayar per unit laba dalam laporan laba 

rugi. Pemegang Saham melihat beberapa faktor sebelum membuat keputusan 
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investasi dalam perusahaan tertentu. Price Earning Ratio merupakan ukuran yang 

paling kuat dari kinerja keuangan (Kumar & Warner, 2009). 

Penelitian oleh Utami et al. (2015) menunjukkan bahwa price earnings ratio 

berpengaruh signifikan positif pada return saham pada Subsektor Return Saham 

konstruksi di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Penelitian oleh Petcharabul & 

Romprasert (2014) menunjukkan bahwa price earnings ratio berpengaruh signifikan 

positif pada return saham di industri teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Thailand 

dari tahun 1997-2011. Penelitian oleh Alroaia et al. (2012) menunjukkan bahwa price 

earnings ratio berpengaruh signifikan positif pada return saham di 46 perusahaan 

yang terdaftar di Tehran Stock Exchange tahun 2001-2008. Penelitian oleh Arslan 

(2014) menunjukkan bahwa price earnings ratio berpengaruh signifikan positif pada 

return saham di 111 perusahaan non finansial yang terdaftar di  Karachi Stock 

Exchange (KSE) selama periode 1998-2009. Penelitian oleh Sezgin (2010) 

menunjukkan bahwa price earnings ratio berpengaruh signifikan positif pada return 

saham di perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock Exchange tahun 2000-2009. 

Penelitian oleh Muhammad & Scrimgeour (2014) menunjukkan bahwa price 

earnings ratio berpengaruh signifikan positif pada return saham di 200 perusahaan 

industri besar yang terdaftar di Australian Market tahun 2001-2010. Penelitian oleh 

Razzaq et al. (2015) menunjukkan bahwa price earnings ratio berpengaruh signifikan 

positif pada return saham di perusahaan sektor non finansial yang terdaftar di 

Karachi Stock Exchange untuk periode 2002-2011. 
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Penelitian oleh Emamgholipour et al. (2013) menunjukkan bahwa price 

earnings ratio berpengaruh signifikan negatif pada return saham di 80 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Teheran periode 2006 hingga 2010. 

Penelitian oleh Stefano (2015) menunjukkan bahwa price earnings ratio tidak 

memiliki pengaruh signifikan pada return saham di 18 perusahaan properti yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2009-2013. Penelitian oleh Zaheri & 

Barkhordary (2015) menunjukkan bahwa price earnings ratio tidak memiliki 

pengaruh signifikan pada return saham di perusahaan sektor industri semen yang 

terdaftar di Bursa Efek Teheran di 2004-2011. Penelitian oleh Akhtar (2015) 

menunjukkan bahwa price earnings ratio tidak memiliki pengaruh signifikan pada 

return saham di 100 perusahaan non-keuangan yang ada di Karachi Stock Exchange 

(KSE) periode 2004-2011. Penelitian oleh Jatmiko (2015) menunjukkan bahwa price 

earnings ratio tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham di 344 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Stock Exchange (JSX) selama periode 2010-

2012. Penelitian oleh Pech et al. (2015) menunjukkan bahwa price earnings ratio 

tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham, sampel yang digunakan 

adalah data rasio keuangan dan return saham terkemuka selama periode 1995-2011. 

2.3.6 Pengaruh Return on Equity terhadap Return Saham 

Return on Equity merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba bersih dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Return on Equity menjadi 

faktor penting dalam menanalisis fundamental suatu perusahaan, karena Return on 

Equity dapat mengukur seberapa besar perusahaan mampu memuaskan kepentingan 
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pemegang saham. Return on Equity biasanya digunakan untuk membandingkan 

profitabilitas perusahaan dengan rival dalam industri mereka. Jika sebuah perusahaan 

termotivasi untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, harus berusaha untuk 

memaksimalkan Return on Equity (Palepu et al., 2010). 

Penelitian oleh Saleh (2015) menunjukkan bahwa return on equity 

berpengaruh positif signifikan pada return saham dengan mengacu pada 10 

perusahaan di sektor Minyak dan Gas di Pakistan pada tahun 2010-2014. Penelitian 

oleh Har & Ghafar (2015) menunjukkan bahwa return on equity memiliki pengaruh 

positif signifikan pada return saham dalam dua periode pada perusahaan perkebunan 

yang terdaftar di papan utama Bursa Malaysia, dalam dua periode ekonomi yang 

berbeda, sebelum (2004-2006) dan selama (2007- 2008) resesi ekonomi. Penelitian 

oleh Petcharabul & Romprasert (2014) menunjukkan bahwa return on equity 

memiliki pengaruh positif signifikan pada return saham pada industri teknologi yang 

terdaftar di Bursa Efek Thailand dari tahun 1997-2011. Penelitian oleh Sorongan 

(2016) menunjukkan bahwa return on equity berpengaruh positif signifikan pada 

return saham di perusahaan yang terdaftar di LQ45 secara terus menerus selama 

empat tahun periode 2012-2015. Penelitian oleh Ghi (2015) menunjukkan bahwa 

return on equity berpengaruh positif signifikan pada Return Saham di 175 perusahaan 

yang terdaftar di Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) antara 2010 dan 2013. 

Penelitian oleh Threemana & Gunaratue (2016) menunjukkan bahwa return on equity 

berpengaruh positif signifikan pada return saham di perusahaan sektor makanan 

minuman dan sektor tembakau di Colombo Stock Exchange periode 2007-2012. 
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Penelitian oleh Zaheri & Barkhordary (2015) menunjukkan bahwa return on 

equity berpengaruh negatif signifikan pada return saham di perusahaan sektor industri 

semen yang terdaftar di Bursa Efek Teheran di 2004-2011. Penelitian oleh Komala & 

Nugroho (2013) menunjukkan bahwa return on equity memiliki pengaruh negatif 

signifikan pada return saham di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2008-2010. 

Penelitian oleh Anwaar (2016) menunjukkan bahwa return on equity tidak 

memiliki pengaruh signifikan pada return saham di perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek London pada tahun 2005-2014. Penelitian oleh Utami et al. (2015) 

menunjukkan bahwa return on equity tidak memiliki pengaruh signifikan pada return 

saham di subsektor return saham konstruksi di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2014. Penelitian oleh Hajiabbasi et al. (2012) menunjukkan bahwa return on equity 

tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham pada 76 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Iran. Penelitian oleh Pech et al. (2015) menunjukkan bahwa 

return on equity tidak berpengaruh signifikan pada return saham, sampel yang 

digunakan adalah data rasio keuangan dan Return Saham terkemuka selama periode 

1995-2011. Penelitian oleh Majid & Benazir (2015) menunjukkan bahwa return on 

equity tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham di 36 perusahaan 

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2007-2013. Penelitian oleh 

Muhammad & Scrimgeour (2014) menunjukkan bahwa return on equity tidak 

berpengaruh signifikan pada return saham di 200 perusahaan industri besar yang 

terdaftar di Australian Market periode 2001-2010. 
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2.3.7 Pengaruh Earnings per Share terhadap Return Saham 

 Earnings per Share merupakan jumlah keuntungan per lembar saham, 

Earnings per Share merupakan faktor penting dalam analisa fundamental untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Biasanya jumlah saham di pasar memiliki perubahan 

dalam suatu periode tertentu, dikarenakan pembelian kembali saham maka rata-rata 

tertimbang dari jumlah saham yang digunakan (Yalcin et al., 2012). Jika nilai 

Earnings per Share positif maka perusahaan mengalami keuntungan, dan sebaliknya 

jika nilai Earnings per Share maka perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu 

perusahaan dengan Earnings per Share  tinggi akan menarik minat investor untuk 

menginvestasikan dananya kepada perusahaan, sehingga akan meningkatkan harga 

saham yang pada akhirnya akan meningkatkan Return Saham. 

Penelitian oleh Emamgholipour et al. (2013) menunjukkan bahwa earnings 

per share berpengaruh positif signifikan pada return saham di 80 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Teheran selama tahun 2006 hingga 2010. Penelitian oleh Ghi 

(2015) menunjukkan bahwa earnings per share berpengaruh positif signifikan pada 

return saham di 175 perusahaan yang terdaftar di Ho Chi Minh City Stock Exchange 

(HOSE) antara 2010 dan 2013. Penelitian oleh Idris & Bala (2015) menunjukkan 

bahwa earnings per share berpengaruh positif signifikan pada return saham di 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE) 

untuk periode 2007-2013. Penelitian oleh Nakhaei (2016) menunjukkan bahwa 

earnings per share berpengaruh positif signifikan pada return saham di 395 

perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Malaysia selama tahun 2002-2011. 
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Penelitian oleh Pech et al. (2015) menunjukkan bahwa earnings per share 

berpengaruh positif signifikan pada return saham, sampel yang digunakan adalah data 

rasio keuangan dan Return Saham terkemuka selama periode 1995-2011. Penelitian 

oleh Threemana & Gunaratue (2016) menunjukkan bahwa earnings per share 

memiliki pengaruh positif signifikan pada return saham di perusahaan sektor 

makanan minuman dan sektor tembakau di Colombo Stock Exchange tahun 2007-

2012. 

Penelitian oleh Anwaar (2016) menunjukkan bahwa earnings per share 

berpengaruh negatif signifikan pada return saham di perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek London periode 2005-2014. 

 Penelitian oleh Tamuunu & Rumokoy (2015) menunjukkan bahwa earnings 

per share tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham di perusahaan yang 

terdaftar di LQ45 periode 2011-2014. Penelitian oleh Utami et al. (2015) 

menunjukkan bahwa earnings per share tidak memiliki pengaruh signifikan pada 

return saham di subsektor return saham konstruksi di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2014. Penelitian oleh Hajiabbasi et al. (2012) menunjukkan bahwa Earnings 

per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada 76 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Iran. Penelitian oleh Moghaddam et al. (2015) 

menunjukkan bahwa earnings per share tidak memiliki pengaruh signifikan pada 

return saham di 50 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange selama 5 

tahun berturut-turut dari tahun 2010-2013. Penelitian oleh Muhammad & Scrimgeour 

(2014) menunjukkan bahwa earnings per share tidak memiliki pengaruh signifikan 
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pada return saham di 200 perusahaan industri besar yang terdaftar di Australian 

Market periode 2001-2010. Penelitian oleh Reddy (2013) menunjukkan bahwa 

earnings per share tidak memiliki pengaruh signifikan pada return saham di 

perusahan semen yang terpilih di India. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, variabel dependen yang 

digunakan adalah return saham, dan variabel independen yang digunakan berupa 

current ratio, debt to equity ratio, return on assets, net profit margin, price earnings 

ratio, return on equity, dan earnings per share. Model penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini  tersedia pada gambar 2.11. 

Gambar 2.11 
Model Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Assets, Net Profit 
Margin, Price Earnings Ratio, Return on Equity, dan Earnings per Share terhadap 

Return Saham 
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H1: Current Ratio berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

H2: Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

H3: Return on Assets berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

H4: Net Profit Margin berpengaruh signifikan positif terhadap Return Saham pada 
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