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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu

Anwaar (2016) menguji pengaruh dampak dari kinerja perusahaan terhadap

Stock Return, bukti dari perusahaan yang terdaftar di FTSE-100 Index, London

Stock Exchange selama periode 2005-2014. Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan lima variabel independen dan satu variabel terikat. Return On Asset

(ROA), Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Net Profit Margin

(NPM), dan Price on Book Value (PBV) digunakan sebagai variabel independen

sedangkan Stock Return digunakan sebagai variabel dependen. Metode panel

regression digunakan untuk analisis data. Hasil menunjukkan bahwa net profit

margin dan return on assets telah mendapat dampak positif yang signifikan

terhadap tingkat Stock Return sedangkan earnings per share telah mendapat

dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat Stock Return. Bila earning per

share akan meningkat, dari pada semua investor yang menginginkan keuntungan

jangka pendek dan sadar akan dividen menjual sahamnya ke pasar karena dalam

waktu yang dekat Stock Return saham perusahaan akan turun karena berlebihnya

persediaan saham, sedangkan return on equity menunjukkan dampak yang tidak

signifikan terhadap Stock Return. Analisis fundamental yang diteliti adalah

Earning Per Shares (EPS), Price to Book Value (PBV), Return on Asset (ROA),

Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM).



11

Edy Krisnadi, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Stock Return Pada Emiten
Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016, 2018
UIB Repository©2018

Gambar 2.1
Model Pengaruh Earning Per Shares, Quick Ratio, Return on Asset, Return

on Equity, Net Profit Margin, terhadap Stock Return

Sumber: Anwaar (2016).

Rastar dan Zoghi (2015) menguji pengaruh harga saham dan kinerja

perusahaan terhadap Stock Return di Bursa Efek Teheran selama periode 6 tahun

antara 2007 dan 2012. Penelitian ini telah menggunakan model Mandelson untuk

mengukur Stock Return dan model James untuk menghitung kinerja perusahaan

dan juga model Dicho untuk menilai perubahan harga saham. Penelitian ini

diterapkan dan dikoreksi telah digunakan di dalamnya dan bersifat post-insidental.

Populasi statistik penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar

di Bursa Efek Tehran. Sampel statistik mencakup 85 perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Tehran selama periode 6 tahun antara 2007 dan 2012. Untuk menguji

hipotesis penelitian, telah menggunakan beberapa model regresi berganda. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan positif dan bermakna antara

return on stock, stock price, dan firms' performance.
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Gambar 2.2
Model Pengaruh Firm Performance

dan Stock Price terhadap Stock Return

Sumber: Rastar dan Zoghi (2015).

Balasemi, et al. (2015) melakukan penelitian untuk menyelidiki hubungan

antara likuiditas dan Stock Return berkenaan dengan siklus hidup perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Teheran dari 2010-2014. Dalam penelitian deskriptif ini,

correlation analysis digunakan sebagai metode penelitian. Populasi statistik

terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran dari tahun 2010

sampai 2014. Metode pengambilan sampel adalah pengambilan sampel secara

sistematis. Metode estimasi untuk model ini didasarkan pada data yang

terintegrasi. Metode gabungan ini berasal dari time-series dan juga data cross-

sectional untuk 78 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran.

Mempertimbangkan siklus hidup perusahaan, terdapat hubungan signifikan positif

dan berhubungan langsung antara variabel likuiditas dan tingkat pengembalian

saham, yaitu saat likuiditas meningkat, saham kembali tumbuh. Dalam ketiga

kategori tersebut, perusahaan ditempatkan pada periode penurunan, pematangan,

dan pertumbuhan. Koefisien determinasi tertinggi terkait dengan perusahaan pada

periode pertumbuhan dengan efek 97 persen.

Stock Price

Firm Performance
Stock Return
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Gambar 2.3
Model Pengaruh Liquidity, Pendapatan Per Saham, dan Deviden Per Saham

terhadap Stock Return

Sumber: Balasemi, et al. (2015).

Ebrahimi, et al. (2015) menguji pengaruh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek Tehran dan hubungan antara kualitas produktif melalui akrual dan

konstituennya, dan Stock Return yang normal telah dipelajari. Analisis korelasi

dan informasi historis perusahaan digunakan sebagai metode penelitian. Sampel

statistik mencakup 109 perusahaan di Bursa Efek Tehran selama 2009-2013.

Untuk analisis data dan pengujian hipotesis, Model Multiple Linear Regression

berdasarkan data panel yang telah digunakan dengan Estimated Generalized Least

Square (EGLS) dengan menggunakan perangkat lunak Eviews dan Stata. Tiga

hipotesis dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara kualitas laba dan

Relative Price Gap Stock Return

Stock Turnovers Stock Return

Deviden Per Saham Stock Return

Company’s Life Cycle

Relative Price Gap
Stock Return

Company’s Life Cycle

Stock Turnovers
Stock Return

Liquidity Stock Return
am



14

Edy Krisnadi, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Stock Return Pada Emiten
Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016, 2018
UIB Repository©2018

Stock Return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan langsung dan

signifikan antara akrual dan Stock Return normal di Bursa Efek Tehran. Tidak ada

hubungan yang signifikan antara non-discretionary accruals dan normal return.

Gambar 2.4
Model Pengaruh Accruals, Discretionary Accruals, Non-discretionary Accruals,

terhadap Stock Return

Sumber: Ebrahimi, et al. (2015).

Har dan Ghafar (2015) menguji pengaruh ROA, ROE dan ROCE terhadap

Stock Return untuk perusahaan perkebunan yang terdaftar di Dewan Utama Bursa

Malaysia, dalam dua periode ekonomi yang berbeda, sebelum (2004-2006) dan

selama (2007- 2008) resesi ekonomi. Simple linear regression digunakan dalam

menganalisis data. Terungkap bahwa ROE memiliki kekuatan penjelas tertinggi

dalam menjelaskan variasi Stock Return. ROA dan ROCE ditemukan memiliki

hubungan positif dan signifikan terhadap Stock Return hanya selama periode

ekonomi sebelum terjadi resesi. Ditemukan juga bahwa industri perkebunan di

Malaysia sangat tangguh dan tidak terpengaruh oleh resesi ekonomi.
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Gambar 2.5
Model Pengaruh ROA, ROE, dan ROCE terhadap Stock Return

Sumber: Har dan Ghafar (2015).

Saleh (2015) melakukan penelitian pengaruh Stock Return dan variable

seperti Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) dan Return On Equity

(ROE) mempengaruhi tingkat Stock Return dengan mengacu pada sektor Minyak

dan Gas Bumi di Pakistan. Data panel sekunder lima tahun dari 10 perusahaan

telah digunakan mulai 2010 hingga 2014. Unit root test, correlation analysis dan

OLS telah digunakan untuk memperkirakan model yang sedang dipelajari.

Variabel Net Profit Margin (NPM) dan Return On Assets (ROA) memiliki

pengaruh yang rendah namun negatif terhadap Stock Return sedangkan Return On

Equity (ROE) berpengaruh kecil namun positif terhadapnya. Manfaat dari

pekerjaan ini adalah bahwa datanya baru yang membuat hasilnya juga baru dan

berlaku umum. Ini akan membantu teoretikus masa depan dan akan membuka

jalan bagi lebih banyak karya di bidang studi ini.

Gambar 2.6
Model Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Return

on Equity (ROE terhadap Stock Return

ROCE

Stock Return

ROA

ROE

ROA

ROE

Stock Return

NPM



16

Edy Krisnadi, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Stock Return Pada Emiten
Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016, 2018
UIB Repository©2018

Sumber: Saleh (2015).

Anhar (2015) melakukan penelitian untuk mengetahui indikator yang secara

empiris lebih baik mengukur kinerja perusahaan, ekspektasi investor dan risiko

investasi dalam memprediksi Stock Return secara individual, terutama capital

gain. Dalam memprediksi Stock Return berdasarkan kinerja perusahaan,

ekspektasi investor dan risiko investasi, ketiga faktor tersebut adalah variabel

laten yaitu nilai yang diukur oleh masing-masing indikator. Indikator kinerja

perusahaan adalah Earnig Per Share, Price-Earning Ratio, Value Book, Price-

Book Ratio, Debt-Equity Ratio, Return on Assets, Return on Equity dan Net Profit

Margin (EPS, PER, BV, PBV, DER, ROA , ROE, NPM dan OPM). Ekspektasi

indikator investor adalah Price Trend, Latest Return, Average Return, Return

Trend, Latest Return Percentage, Average Return Percentage dan Return Trend

Percentage (PT, LR, AR, RT, LR%, AR% dan RT%).

Resiko investasi indikator adalah Standard Deviation of return, Coefficient

of Variation dan Coefficient Beta of stock (SD, CV and Beta). Dari semua

indicator, hanya yang bagus digunakan untuk memprediksi pengembalian di masa

depan. Oleh karena itu, perlu untuk memilih indikator yang tepat sebelum

menggunakannya. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, ex post facto, asosiatif,

dan positivistik dengan menganalisis relevansi indikator dengan variabel terukur.

Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan

Goodness of Fit Test analysis digunakan dalam penelitian ini.
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Gambar 2.7
Model Pengaruh Hasil EPS, PER, BV, PBV, DER, ROA, ROE, dan NPM

terhadap Stock Return

Sumber: Anhar (2015).

Threemanna dan Gunaratne (2016) melakukan penelitian yang bertujuan

untuk mengeksplorasi kekuatan penjelas dari EVA dibandingkan dengan ukuran

kinerja akuntansi tradisional, Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA)

dan Earnings Per Share (EPS) dalam menjelaskan tingkat pengembalian pasar

saham sektor Food Beverage dan Tembakau di Colombo Stock Exchange (CSE).

Periode sampel penelitian ini terbentang dari tahun 2007 sampai 2012. Data

dikumpulkan dari perpustakaan data CSE dan laporan tahunan perusahaan sampel.

Koefisien korelasi dan analisis regresi digunakan untuk analisis statistik.
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Gambar 2.8
Model Pengaruh ROA, ROE, EPS, EVA, dan Performance Measures terhadap

Stock Return

Sumber: Threemanna dan Gunaratne (2016).

Arslan dan Zaman (2014) melakukan penelitian mengenai dampak dari

dividen yield dan price earning ratio terhadap Stock Return. Hubungan antara size

dan stock price juga ditentukan. Dalam penelitian ini, data dari 111 perusahaan

non-finansial yang tercatat di KSE untuk periode tahun 1998 sampai 2009 telah

digunakan. Teknik ekonometri maju digunakan untuk analisis dan menentukan

hubungan variabel-variabel ini. Dampak dividend yield dan price earning ratio

terhadap Stock Return ditentukan dengan menggunakan fixed effect model.

Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio pendapatan dan ukuran perusahaan

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap harga saham. Ada hubungan

negatif yang signifikan antara hasil dividen dan harga saham. Penelitian ini juga

menunjukkan bahwa investor dapat menerapkan kriteria investasi yang

menggunakan employ size of firm dan price earnings ratio anomalies untuk

mendapatkan pengembalian abnormal.
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Gambar 2.9
Model Pengaruh Price Earnings Ratio, Dividend Yields terhadap Stock Return

Sumber: Arslan dan Zaman (2014).

Rostami. et al. (2015) menguji pengaruh efek dari komponen tata kelola

perusahaan pada pengembalian aset dan Stock Return perusahaan yang terdaftar di

Tehran Bursa. Untuk menguji hipotesis tersebut, sekitar 469 pengamatan tahun

perusahaan dikumpulkan dengan menggunakan sampling sistematis selama

periode 7 tahun. Dalam tulisan ini, kami telah menggunakan 6 komponen internal

sistem tata kelola perusahaan seperti konsentrasi kepemilikan, kepemilikan

institusional, independensi Dewan, ukuran Dewan, dualitas CEO dan masa

jabatan CEO sebagai variabel independen dan pengaruhnya terhadap

pengembalian aset dan Stock Return. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah

nilai pasar ekuitas dan rasio nilai buku terhadap nilai pasar ekuitas menggunakan

sampling sistematik untuk jangka waktu 7 tahun.
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Gambar 2.10
Model Pengaruh Corporate Governance, Return On Assets, dan Firm

Performance terhadap Stock Returns

Sumber: Rostami. et al. (2015).

Meneliti hubungan berbagai fundamental seperti Earning Per Share (EPS),

Net Profit Margin (NPM), Price to Book Value (PBV), Return On Equity (ROE),

dan Return On Asset (ROA) terhadap harga saham. Tapi untuk penelitian ini,

variabel akan menjelaskan hubungan terhadap pengembalian saham. Model ini

telah dipilih karena model ini telah diuji sebelumnya di Bursa Efek Dhaka dan

cukup dalam menjelaskan perubahan harga dengan beberapa faktor termasuk

fundamental umum.

Berdasarkan penelitian Allahawiah dan Al-Amro (2012) penelitian di Bursa

Efek Amman, mereka mencoba untuk mengidentifikasi pengaruh faktor dasar

dalam harga pangsa pasar perusahaan yang terdaftar dari responden perspektif

pendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar faktor pengaruh

adalah tingkat inflasi, sementara yang setidaknya satu adalah sifat bisnis

perusahaan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Barbić dan Jurkić yang bertujuan

untuk menganalisis hubungan antara indeks pasar saham dan variabel makro
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ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum menganjurkan ada

hubungan jangka panjang antara indeks pasar saham dan variabel ekonomi makro

(Barbić & Jurkić, 2016).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Soomro et al. (2016) yang menganalisis

pengaruh beberapa faktor fundamental, seperti individu laba ditahan, rasio utang,

arus kas bersih, penjualan, dan jumlah saham pada harga saham. Hal ini

menunjukkan bahwa individu laba ditahan, arus kas bersih, penjualan, dan jumlah

saham yang telah berkorelasi positif dengan harga saham.

Chowdhury dan Mostari (2014) melakukan penelitian mereka di Bangladesh

pada Bursa Efek Dhaka (DSE) dan Bursa Efek Chittagong (CSE). Penelitian

mereka adalah untuk menganalisis hubungan antara struktur modal dan nilai

perusahaan di Bangladesh. Penelitian ini menemukan hubungan yang kuat antara

rasio lancar, leverage, EPS, dividend payout ratio atau modal saham dan harga

saham.

2.2 Variabel Dependen

Saham adalah surat berharga sebagai tanda kepemilikan seseorang atau

badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham yang lain yaitu suatu barharga

yang dikeluarkan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas atau biasa

disebut Emiten. Saham ini digunakan untuk menyatakan pemilik saham adalah

pemilik sebagian dari perusahaan itu. Jadi, jika seorang investor membeli saham,

maka otomatis dia akan menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Sedangkan menurut Legiman (2015) Stock Return merupakan hasil yang
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diperoleh dari investasi. Harapan untuk memperoleh pengembalian juga terjadi

dalam asset financial. Suatu asset financial menunjukkan kesediaan investor

menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana

pada masa yang akan datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana

ditanamkan dan risiko yang ditanggung. Dengan demikian para investor sedang

mempertaruhkan suatu nilai sekarang untuk sebuah nilai yang diharapkan pada

masa mendatang. Dalam konteks manajemen investasi, return atau tingkat

keuntungan merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara Return On Assets dengan Stock Return

Menurut Gitman (2012), ROA adalah “Measures the overall effectiveness of

management in generating profits with its available assets; also called the return

on investment”. Artinya mengukur keefektifan manajemen dalam menghasilkan

laba dengan asset yang tersedia, ROA juga disebut laba atas investasi.

menggambarkan kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam

mendayagunakan jumlah aset yang dimiliki. ROA berpengaruh signifikan positif

terhadap Stock Return. Hal itu disebabkan oleh semakin bertambah

menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham

akan mendapatkan keuntungan dari dividen yang diterima semakin meningkat,

atau semakin meningkatnya harga maupun Stock Return. Bila kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba tergolong tinggi, maka Stock Return akan

juga akan mengalami peningkatan yang akan berdampak pada peningkatan Stock
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Return di masa yang akan dating. Menurut Saqafi dan Vakilifard (2012) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa ROA memiliki hubungan dengan tingkat

pengembalian (return) dari suatu investasi dimasa yang akan datang.

Meningkatnya ROA berarti perusahaan dianggap mampu menghasilkan laba

perusahaan yang tinggi dan sebagai dampaknya harga saham perusahaan

meningkat. Terjadinya peningkatan harga saham berakibat pula pada peningkatan

Stock Return perusahaan yang diterima pemegang saham. Pernyataan tersebut

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Daljono (2013), Haghiri dan

Soleyman (2012), Kabajeh et al. (2012) serta Har dan Ghafar (2015) bahwa ROA

memiliki hubungan yang positif terhadap Stock Return.

2.3.2 Hubungan antara Return On Equity (ROE) dengan Stock Return

Menurut Gitman (2012), ROE adalah “Return on common stockholder’s

investment in the firm”. Artinya bahwa Return on Equity secara umum mengukur

pengembalian yang diperoleh atas investasi pemegang saham biasa di perusahaan.

Semakin tinggi ROE juga menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan

berdampak pada meningkatnya harga saham perusahaan. Jika harga saham

semakin meningkat maka Stock Return juga akan meningkat, maka secara teoritis,

sangat dimungkinkan ROE berpengaruh positif terhadap Stock Return.

Prihantini (2014) menyatakan bahwa tingkat ROE yang tinggi menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika

perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi, maka permintaan akan saham

akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya harga saham

perusahaan. Ketika harga saham semakin meningkat maka Stock Return juga akan
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meningkat. Sesuai dengan teori pecking order, maka tingkat ROE yang tinggi

akan berdampak pada rendahnya tingkat penggunaan dana eksternal. Hal ini

disebabkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan mempunyai

dana internal yang besar. Penelitian yang dilakukan oleh Allozi and Obeidat

(2016), Har and Ghafar (2015), Wijesundera et al. (2015), dan Khan et al. (2013)

menunjukkan hasil bahwa Return On Equity mempunyai pengaruh positif

signifikan terhadap Stock Return.

2.3.3 Hubungan antara Earning Per Share (EPS) dengan Stock Return

Menurut Gitman (2012), EPS adalah “The firm’s earnings per share (EPS)

is generally of interest to present or prospective stockholders and management.

As we noted earlier, EPS represents the number of dollars earned during period

on behalf of each outstanding share of common stock”. Artinya laba Earning Per

Share (EPS) pada umumnya menarik bagi para pemegang saham dan manajemen

seperti kita catat sebelumnya, EPS merupakan jumlah dolar yang diperoleh selama

periode berjalan atas nama masing-masing saham terhutang dari saham biasa yang

beredar. Earning Per Share merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Semakin besar

tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar

saham bagi pemiliknya, maka hal ini akan mempengaruhi harga saham

perusahaan, demikian pula sebaliknya. Menurut Fahmi (2012) Earning Per Share

(EPS) adalah pemberian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada

investor atas setiap lembar saham yang dimiliki. EPS digunakan sebagai salah

satu variabel penting untuk menentukan harga pasar saham (Muhammad and
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Scrimgeour, 2014). Semakin besar EPS menunjukkan kinerja perusahaan baik,

sehingga pada akhirnya rasio EPS dapat memprediksi harga saham. Penelitian

yang dilakukan oleh Amini et al. (2014), Bukit and Anggono (2013), dan Tahir et

al. (2013) menunjukkan hasil bahwa Earning Per Share mempunyai pengaruh

positif signifikan terhadap Stock Return.

2.3.4 Hubungan antara Net Profit Margin (NPM) dengan Stock Return

Menurut Gitman (2012), NPM adalah “The net profit margin measures the

percentage of each sales dollar remaining after all cost and expenses, including

interest, taxes, and preffered stock dividends, have been deducted”. Artinya Net

Profit Margin mengukur persentase dari setiap penjualan dollar yang tersisa

setelah semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga, pajak dan dividen saham

preferen, telah dikurangi. Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba

bersih setelah pajak (NIAT) terhadap penjualan (sales). Rasio ini menunjukkan

keuntungan bersih dengan total penjualan yang dapat difperoleh dari setiap rupiah

penjualan. NPM semakin meningkat menggambarkan kinerja perusahaan yang

semakin baik dan keuntungan yang diperoleh pemegang saham. Maka apabila

NPM meningkat juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya Stock Return.

Hasil penelitian Chen et al. (2016) menunjukkan pengembalian ekuitas memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian tersebut

konsisten dengan hasil penelitian Al-Deehani et al. (2015), dan Khan et al.

(2013).
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2.3.5 Hubungan antara Price to Book Value (PBV) dengan Stock Return

Menurut Arista & Astohar (2012) price to book value merupakan rasio pasar

yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai

bukunya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan harga pasar saham dengan

nilai buku per lembar saham (Book Value per Share). Book value per share

digunakan untuk mengukur nilai shareholder equity atas setiap saham dan

dasarnya nilai book value per share dihitung dengan membagi total shareholders

equity dengan jumlah saham yang diterbitkan (outstanding shares). PBV

merupakan rasio antara harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Pada umumnya

perusahaan yang beroperasi dengan baik akan mempunyai rasio PBV lebih besar

dari satu (>1). Hal ini disebabkan karena PBV yang semakin besar menunjukkan

harga dari saham tersebut semakin meningkat. Adapun menurut Murhadi (2015),

“Price to Book Value adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara

harga pasar saham dan nilai buku ekuitas sebagaimana yang ada di laporan posisi

keuangan”. Untuk perusahaan yang berjalan baik, umumnya rasio ini mencapai

diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai

bukunya

Semakin tinggi rasio PBV suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi

pula penilaian investo r terhadap perusahaan yang bersangkutan. Jika harga pasar

saham semakin meningkat maka capital gain (actual return) dari saham tersebut

juga meningkat. Hal ini disebabkan karena actual return merupakan selisih antara

harga saham periode saat ini dengan harga saham sebelumnya.



27

Edy Krisnadi, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Stock Return Pada Emiten
Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016, 2018
UIB Repository©2018

PBV memberikan perbandingan harga saham dengan nilai buku per lembar

saham. Harga saham yang semakin tinggi di pasar akan mendapat penilaian baik

dari investor. Penilaian yang baik akan menarik investor melakukan pembelian

saham sehingga harga saham meningkat dan pengembalian yang diterima investor

meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arista (2012), Putri

(2012) dan Sugiarto (2011) PBV terbukti berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Stock Return.

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis

Berdasarkan pembahasan di atas, maka variabel-variabel yang akan

digunakan terdiri dari variabel bebas dan varibel terikat. Variabel bebas yang akan

digunakan adalah Return On Assets, Return On Equity, Earning Per Share, Net

Profit Margin, dan Price to Book Value. Variabel terikat yang digunakan adalah

harga saham.

Gambar 2.11
Model Pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Earning Per Share, Net

Profit Margin, dan Price to Book Value terhadap Stock Return

Return On Assets

Stock Return

Return On Equity

Earning Per Share

Net Profit Margin

Price to Book Value



28

Edy Krisnadi, Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Stock Return Pada Emiten
Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016, 2018
UIB Repository©2018

Berdasarkan kerangka hipotesis di atas maka hipotesis untuk penelitian ini

adalah sebagai berikut:

H1: Return On Assets berpengaruh signifikan positif terhadap Stock Return

pada emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

H2: Return On Equity berpengaruh signifikan positif terhadap Stock Return

pada emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

H3: Earning Per Share berpengaruh signifikan positif terhadap Stock Return

pada emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

H4: Net Profit Margin berpengaruh signifikan positif terhadap Stock Return

pada emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

H5: Price to Book Value berpengaruh signifikan positif terhadap Stock Return

pada emiten sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia.


