
BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Menurut Acheampong, Agalega dan Shibu (2014) efek pengaruh 

keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengembalian saham. Tujuan 

penelitian untuk meneliti efek keuangan dan ukuran perusahaan dengan 

pengembalian saham. Objek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur terpilih 

yang terdaftar di bursa efek Ghana untuk tahun laporan 2006-2010. Perusahaan 

terpilih yang diambil ada 5, antara lain: Unilever, Kitchenware, PZ Cussions, 

Aluworks, dan Camelot. Peneliti menggunakan variabel leverage, market size, dan 

stock return untuk melakukan penelitian. 

Arslan, (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh price earning 

ratio dan dividend yield terhadap pengembalian saham. Tujuan penelitian untuk 

menganalisa pengaruh rasio dividend yield, price earning rasio dan ukuran 

perusahaan terhadap harga saham, untuk menganalisa hubungan antara rasio 

dividend yield, price earning rasio, ukuran perusahaan dan harga saham dan untuk 

membantu para investor dan manajer portofolio dalam membuat sebuah 

keputusan. Pada penelitian ini, objek penelitiannya yang diambil adalah 111 

perusahaan non-keuangan yang terdaftar di bursa efek Karachi. Rasio dividend 

yield, price earning rasio, ukuran perusahaan, dan pengembalian saham 

merupakan variabel – variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian. 
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Saini, (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh keuangan 

terhadap pengembalian saham dan kapitalisasi pasar. Tujuan dari penelitian untuk 

mempelajari pengaruh keuangan terhadap pengembalian saham, pengaruh 

keuangan terhadap kapitalisasi pasar dan hubungan antara pengaruh keuangan 

dengan pengembalian saham dan kapitalisasi pasar pada perusahaan yang 

bergerak dalam bidang telekomusikasi. Objek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi yang terdaftar di bursa 

efek India dengan laporan keuangan 7 tahun terakhir. Variabel yang digunakan 

untuk meneliti antara lain: leverage sebagai variabel independen dan 

pengembalian saham dan kapitalisasi pasar sebagai variabel independen. 

Penman., Richardson dan Irem (2005) melakukan penelitian tentang efek 

book to price rasio terhadap pengembalian saham dengan akuntansi untuk 

leverage. Tujuan dari penelitian adalah untuk menguraikan book to price rasio 

dengan menggunakan akuntansi leverage untuk menjelaskan hubungan antara 

book to price rasio dengan pengembalian saham. Objek penelitian yang diambil 

adalah laporan keuangan dari COMPUSTAT dan pengembalian saham dari 

CSRP, data perusahaan yang diambil adalah seluruh perusahaan yang memiliki 

data pada tahun 1962 – 2001. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah book to price rasio dan leverage sebagai variabel independen dan 

pengembalian saham sebagai variabel dependen. 

Abdullahi, Lawal dan Etudaiye-Muhtar. (2011) melakukan penelitian 

mengenai efek dari ukuran perusahaan terhadap risiko dan pengembalian saham 

perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa efek dari 
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pengaruh ukuran perusahaan terhadap resiko dan pengembalian saham secara 

bulanan. Objek penelitian diambil dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Nigeria untuk laporan tahun 2000 – 2004 secara bulanan. Peneliti mengambil 

ukuran perusahaan, pengembalian saham, dan resiko saham sebagai variabel 

penelitian. 

Izedonmi dan Abdullahi (2011) meneliti efek faktor ekonomi makro 

terhadap pengembalian saham. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji kinerja 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nigeria secara bulanan. Peneliti 

mengambil data bulanan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nigeria untuk 

periode laporan 2000 – 2004. Peneliti mengambil variabel inflasi, nilai tukar, dan 

kapitalisasi pasar sebagai dasar pengukuran dari ekonomi makro serta variabel 

pengembalian saham dalam penelitian ini. 

AL-Qudah dan Laham (2013) melakukan penelitian tentang efek dari 

pengaruh keuangan dan sistematik resiko terhadap pengembalian saham. Tujuan 

dari penelitian adalah untuk mengevaluasi hubungan antara pengembalian saham 

dengan pengaruh keuangan dan sistematik resiko. Objek penelitian yang diambil 

adalah data 48 perusahaan industry yang terdaftar di bursa efek Amman untuk 

laporan periode Januari 2000 – Desember 2009. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan variabel leverage dan systematic risk sebagai variabel independen 

dan pengembalian saham sebagai variabel dependen. 

Tahir, Sabir, Alam, dan Ismail (2013) melakukan penelitian tentang 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengembalian saham. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada hubungan antara karakteristik 
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perusahaan dengan pengembalian saham dan untuk menyarankan para investor 

strategi investasi yang berbeda melalui karakteristik perusahaan. Objek penelitian 

diambil data 307 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada bursa efek 

Karachi untuk laporan periode 2000 – 2012. Peneliti menggunakan sales growth, 

earning per share, dan kapitalisasi pasar sebagai dasar pengukuran karakteristik 

perusahaan dan juga sebagai variabel independen dan menggunakan 

pengembalian saham sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. 

Ahmad, Fida, dan Zakaria (2013) melakukan penelitian tentang 

hubungan antara capital structure dengan pengembalian saham. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menganalisa hubungan antara capital structure dengan 

pengembalian saham. Data penelitian diambil dari 100 perusahaan non-keuangan 

yang terdaftar di bursa efek Karachi untuk laporan periode 2006 – 2010. Untuk 

pengukuran capital structure, peneliti menggunakan ukuran perusahaan, 

profitability, pertumbuhan perusahaan dan rasio likuiditas sebagai variabel 

independen dengan variabel dependennya pengembalian saham dan leverage.  

Babaei, Babaei, Abdi dan Rezaei (2014) melakukan penelitian tentang 

evaluasi komponen penting dari akuntansi dengan pengaruh terhadap 

pengembalian saham. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami komponen 

utama akuntansi yang memiliki hubungan dengan pengembalian saham. Pada 

penelitian ini, peneliti mengambil data dari perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek Tehran untuk laporan tahun 2006-2010. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: pengembalian saham, pengembalian penjualan, rasio 
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likuiditas, perputaran aset, leverage, EBIT, perputaran working capital, perputaran 

persediaan, dan book value to market value. 

Abdullah, Parvez, Karim, dan Tooheen (2015) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh financial leverage, dan ukuran perusahaan terhadap 

pengembalian saham. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti pengaruh dari 

financial leverage, dan ukuran perusahaan yang terpilih terhadap pengembalian 

saham. Pada penelitian ini, data yang diambil adalah laporan keuangan tahunan 

perusahaan terpilih dari tahun 2008-2013. Perusahaan yang terpilih antara lain: 

Fu-Wang Ceramic, Fine Foods Limited, Olympic Industries, Metro Spinning, dan 

Rahim Textiles. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil financial leverage, dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan pengembalian saham sebagai 

variabel dependen. 

Arewa dan Nwakanma (2013) melakukan penelitian tentang efek 

industri jangka panjang terhadap pengembalian saham. Tujuan penelitian ini 

untuk mengembangkan persamaan ekonometrik untuk memperkirakan hubungan 

antara kegiatan industri perbankan dengan pengembalian saham di Nigeria. 

Penelitian ini menggunakan data tahunan perusahaan terpilih yang terdaftar di 

bursa efek Nigeria selama 25 tahun (1984-2009). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan earnings, leverage, dan ukuran perusahaan sebagai variabel 

independen, dan pengembalian saham sebagai variabel dependen. 

2.2 Stock Return 

Saham merupakan bukti kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. 

Saham juga merupakan sebuah bukti kepemilikan hak atas aset dan laba 
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perusahaan. Persentase kepemilikan saham tergantung pada jumlah saham yang 

dimiliki. Semakin banyak saham dimiliki akan semakin besar persentase 

kepemilikannya. Bukti kepemilikan ini diberikan dalam bentuk sebuah sertifikat 

saham, sebuah kertas tanda bukti kepemilikan (Acheampong et al., 2014) 

Pengembalian merupakan sebuah penghargaan keuangan yang diberikan 

atas hasil investasi yang ditanamkan. Pengembalian yang diterima tergantung 

pada jenis investasi. Untuk investasi pada perusahaan yang menanamkan aset 

tetap, pengembalian investasinya tergantung pada pendapatan yang didapatkan. 

Setiap investor yang membeli saham mengharapkan pengembalian dari dividen 

dan selisih kenaikan harga saham. (Acheampong et al., 2014) 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Profitability terhadap Stock Return 

Profitability merupakan tingkat keuntungan pada suatu perusahaan yang 

lebih banyak menarik perhatian dari para investor untuk menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan (Komala dan Nugroho, 2013). Dalam penelitian Komala et 

al. (2013), menyatakan bahwa profitability memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengembalian saham dikarenakan peningkatan pendapatan tidak akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya dividen yang dibagikan. 

Dalam penelitian Antara, Sepang dan Saerang (2016) menyebutkan 

profiability untuk mengukur pendapatan menurut laporan laba rugi dengan nilai 

buku investasi. Rasio profitabilitas kemudian dapat dibandingkan dengan rasio 

yang sama dengan rasio korporasi lainnya pada tahun-tahun sebelumnya atau 

sering disebut sebagai rasio rata - rata industri. Dalam penelitian Antara et al. 
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(2016), menyimpulkan bahwa profitability berpengaruh signifikan terhadap stock 

return pada perusahaan wholesale yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dalam penelitian Parwati dan Sudhiarta (2016) profitability 

menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ukuran efektivitas 

pengelolaan manajemen perusahaan. ROA digunakan untuk mengukur efektifitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya. Dengan meningkatnya ROA berarti kinerja perusahaan semakin 

baik dan sebagai dampaknya harga saham perusahaan semakin meningkat. 

Dengan meningkatnya harga saham, maka return saham perusahaan yang 

bersangkutan juga meningkat. Dengan demikian profitability berpengaruh 

signifikan positif terhadap stock return (Parwati et al., 2016). 

Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian Nurhakim, Yunitab dan 

Irandiantyc (2016), Return on Equity memiliki nilai probabilitas sebesar 0.4208 

dimana nilai ini lebih dari tingkat signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan Ho 

diterima bahwa variabel ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan industri farmasi (Nurhakim et al., 2016). Dalam penelitian Nurhakim 

et al. (2016), profitability tidak berpengaruh terhadap stock return pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2.3.2 Pengaruh Debt terhadap Stock Return 

Debt merupakan perbandingan rasio antara total kewajiban perusahaan 

dengan total ekuitas, untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Dalam penelitian Komala et al. 
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(2013) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara debt dengan 

pengembalian saham. 

Dalam penelitian Purwitajati dan Putra (2016) menyebutkan bahwa 

perusahaan akan semakin baik apabila menggunakan hutang semakin besar. 

Ketika perusahaan menggunakan hutang, dimana hutang tersebut merupakan 

hutang jangka panjang, maka akan menyebabkan perusahaan tersebut membayar 

bunga. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang menggunakan 

hutang akan lebih kecil dan return saham akan meningkat (Purwitajati et al., 

2016). Dalam penelitian Purwitajati et al. (2016) menyimpulkan bahwa debt 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap stock return. 

Dalam peneliatian Verawaty, Jaya dan Mandela (2015) menyebutkan 

bahwa sebagian investor DER dipandang sebagai besarnya tanggung jawab 

perusahaan terhadap pihak ketiga yaitu kreditor yang memberikan pinjaman 

kepada perusahaan. Dengan demikian, semakin besar nilai DER akan 

memperbesar tanggungan perusahaan. DER yang terlalu tinggi mempunyai 

dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, karena dengan tingkat utang yang 

semakin tinggi berarti beban bunga perusahaan akan semakin besar dan akan 

mengurangi keuntungan. Dengan tingkat utang yang tinggi dan dibebankan 

kepada pemegang saham, tentu akan meningkatkan risiko investasi kepada para 

pemegang saham. Dalam penelitian Verawaty (2015) menyimpulkan bahwa debt 

memiliki pengaruh positif terhadap stock return pada perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2.3.3 Pengaruh Profit Sustainability terhadap Stock Return 

Stabilitias pendapatan yang kuat pada suatu perusahaan membuktikan 

bahwa perusahaan dapat mempertahankan pendapatan (Reza dan Shahmoradi, 

2014), sehingga investor dapat menilai kinerja atau efektivitas sebuah perusahaan. 

Dari penelitian Reza et al. (2014), menyimpulkan bahwa Profit Sustainability 

tidak memiliki pengaruh terhadap Stock Return. 

Informasi keuangan kemungkinan masih menjadi pertimbangan utama 

dari para investor pada umumnya untuk mengambil keputusan investasi, sehingga 

intensitas pengungkapan dalam sustainability yang dilakukan perusahaan tidak 

mampu mempengaruhi stock return perusahaan (Wijaya dan Sudana, 2017). 

Dalam penelitian Wijaya et al. (2017) menyatakan bahwa profit sustainability 

tidak berpengaruh pada stock return. 

2.3.4 Pengaruh Free Cash Flow terhadap Stock Return 

Kreditur lebih tertarik untuk investasi pada perusahaan yang memiliki 

dana internal yang banyak, sehingga sanggup untuk membayar hutang yang 

dimiliki, dan memiliki keuangan yang fleksibel. Selain itu, dana tersebut juga 

dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk mengambil setiap peluang yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Reza et al., 2014). Dalam penelitian Reza et al. 

(2014) menyatakan bahwa free cash flow memiliki hubungan yang positif dengan 

pengembalian saham. 

Dalam penelitian Widya et al. (2015) membahas permasalahan dalam 

cash flow diperlihatkan dalam penggunaan free cash flow bagi perusahaan. Ketika 

free cash flow tersedia, pemegang saham mengharapkan pembagian return berupa 
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dividen namun di sisi lain perusahaan menginginkan penggunaan free cash flow 

sebagai dana investasi dan operasional. Free cash flow yang tersedia akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketika free cash flow yang tersedia tinggi 

maka akan dapat meningkatkan agency problem yang berakibat pada pemborosan 

sumber daya perusahaan sehingga akan mengarah pada penurunan return yang 

diterima oleh pemegang saham (Widya et al., 2015). Dengan pernyataan diatas 

dapat disimpulkan bahwa free cash flow berpengaruh signifikan pada stock return. 

2.3.5 Pengaruh Dividend per Share terhadap Stock Return 

Dividen merupakan hasil laba yang dibagikan kepada pemegang saham 

sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Dividen merupakan salah satu 

pendapatan yang diterima oleh pemegang saham dari modal yang ditanamkan 

pada suatu perusahaan. Namun pembagian dividen tidak ada hubungan dengan 

naik turunnya harga saham. Dalam penelitian Reza et al. (2013), menyatakan 

bahwa Dividend per Share berpengaruh tidak signifikan terhadap Stock Return. 

Dalam penelitian Widya et al. (2015) menyebutkan Dividend per Share 

merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada para 

pemiliknya. Perusahaan dengan dividend per share yang tinggi memiliki 

kemampuan dalam membayarkan dividen dalam jumlah yang tinggi. Hal ini akan 

menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut sehingga akan dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan di pasar modal (Widya et al., 2015). Dari 

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Dividend per Share berpengaruh 

signifikan terhadap stock return. 
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2.3.6 Pengaruh Book Value per Share terhadap Stock Return 

Nilai buku saham merupakan nilai saham sebenarnya pada awal saham 

tersebut diterbitkan. Nilai buku saham yang rendah dibanding dengan nilai pasar 

saham, membuktikan bahwa adanya peningkatan nilai saham. Namun tidak 

membuktikan bahwa nilai buku dapat mempengaruhi nilai saham. Dalam 

penelitian Reza et al. (2013) menyatakan bahwa Book Value per Share 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Stock Return.  

Dalam penilitian Widya et al. (2015) menyebutkan bahwa book value 

per share memberikan gambaran kepada investor mengenai asset maupun ekuitas 

yang dimiliki perusahaan guna menarik investor untuk berivestasi sehingga dapat 

menyebabkan peningkatan harga saham bagi perusahaan yang mengarah pada 

peningkatan stock return (Widya et al., 2015). Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa book value per share berpengaruh signifikan terhadap stock 

return. 

2.3.7 Pengaruh Leverage terhadap Stock Return 

Perbandingan antara jumlah aset terhadap jumlah hutang merupakan 

perhitungan leverage. (Acheampong et al., 2014). Pada penelitian Acheampong et 

al. (2014) yang meneliti perusahaan PZ Cussons, Unilever, Pioneer, Kitchenware 

dan Aluworks berpendapat bahwa adanya hubungan yang signifikan negatif antara 

leverage dan pengembalian saham. Yang berarti jika tingkat leverage semakin 

rendah, maka kemakmuran para kreditor atau investor akan semakin tinggi dan 

kebalikannya jika tingkat leverage semakin tinggi. 
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Dalam penelitian Parwati et al. (2016) menyebutkan leverage untuk 

mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban - kewajiban jangka 

panjangnya. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang membandingkan 

total hutang dengan total modal sendiri. DER dapat memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dilihat 

tingkat risiko tak terbayarkan suatu hutang. Semakin besar DER, semakin besar 

pula beban perusahaan terhadap pihak luar, baik berupa pokok maupun bunga 

pinjaman. Jika beban perusahaan semakin berat maka kinerja perusahaan semakin 

memburuk dan berdampak pada penurunan harga saham dan return saham 

(Parwati et al., 2016). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap stock return pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2.3.8 Pengaruh Market Size terhadap Stock Return 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menentukan besar 

kecilnya suatu perusahaan (Saad et al 2009). Ukuran perusahaan yang dimaksud 

adalah kapitalisasi pasar (market capitalization), nilainya diestimasikan dari 

perkalian antara jumlah saham yang beredar dengan harga pasar saham per lembar 

(Acheampong et al.,2014). Pada penelitian Acheampong et al. (2014) menyatakan 

bahwa adanya hubungan yang positif antara ukuran perusahaan dengan 

pengembalian saham. Yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka 

kemakmuran para kreditor dan investor juga akan semakin tinggi. 

Dalam penelitian Widya et al. (2015) menyebutkan bahwa semakin 

besar market size akan menunjukkan kemampuan perusahaan yang mudah 
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berkembang dalam kondisi ekonomi sehingga mengakibatkan harga saham 

menjadi meningkat. Dengan pernyataan diatas menyimpulkan bahwa market size 

berpengaruh signifikan terhadap stock return. 

2.4 Model Penelitian 

Model penelitian merupakan replikasi dari penelitian Komala et al. (2013) 

dengan variabel independen profitability, liquidity dan debt dengan variabel 

dependen stock return. Penulis melakukan penambahan variabel dengan model 

replikasi dari Reza et al. (2014). Maka model penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Pengaruh dari Profitability, Liquidity, Debt, Profit Sustainability, Free 

cash Flow, Dividen per Share, Book Value per Share, Leverage, Market Size 

terhadap Stock Return, sumber : Reza et al. (2014). 
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2.5 Perumusan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan kerangka teoretis 

yang diuraikan, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Profitability berpengaruh signifikan negatif terhadap Stock Return. 

H2 : Debt berpengaruh tidak signifikan terhadap Stock Return. 

H3 : Profit Sustainability berpengaruh tidak signifikan terhadap Stock Return. 

H4 : Free Cash Flow berpengaruh signifikan positif terhadap Stock Return. 
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