
BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1   Model-model penelitian terdahulu 

 Banyak peneliti yang telah meneliti mengenai variabel-variabel yang 

mempengaruhi pengembalian saham. Pada tahun 1977, Basu telah mengadakan 

penelitian pada pengaruh antara rasio laba terhadap harga dan kinerja investasi 

terhadap saham. Kemudian, Jaffe, Keim, dan Westerfield (1989) telah melakukan 

penelitian ulang dan pengembangan dalam penelitian tersebut dikarenakan hasil 

yang ditemukan oleh Basu masih belum optimal.  

Peneliti Jaffe, Keim, dan Westerfield (1989) telah meneliti pengaruh antara 

pengembalian saham dengan rasio laba terhadap harga dan ukuran perusahaan. 

Selain itu, para peneliti juga memperluas sampel yang dipakai yaitu dari tahun 

1951-1986. Selain memperluas waktu sampel, peneliti juga memilih data yang 

berbeda dengan yang lain dan juga bersifat tidak signifikan (no significant 

survivorship biases) dan juga peneliti telah memutuskan untuk menggunakan data 

pengembalian portofolio per bulan, terutama perbedaan bulan Januari dibandingkan 

dengan bulan lainnya. Kemudian, pengembangan dan penelitian lebih lanjut oleh 

Keim (1990) mengenai pengaruh antara pengembalian saham dengan rasio laba 

terhadap harga dan ukuran perusahaan. 

Fama dan French (1992) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh 

antara ukuran perusahaan, rasio buku terhadap nilai pasar, dan pengembalian 

sekuritas di perusahaan non-keuangan. Kemudian, Barber dan Lyon (1997) telah 

mengembangkan penelitian yang tidak dilakukan Fama dan French (1992) yaitu 
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ukuran perusahaan, rasio buku terhadap nilai pasar, dan pengembalian sekuritas di 

perusahaan keuangan. 

Selain penelitian ukuran perusahaan, rasio buku terhadap nilai pasar, dan 

pengembalian sekuritas di perusahaan non-keuangan yang dilakukan Fama dan 

French (1992), para peneliti juga pernah melakukan penelitian terhadap pengaruh 

antara beta dan pengembalian saham di pasar Amerika Serikat. Hasil penelitian 

tersebut telah didukung juga oleh Chui dan Wei (1998) yang menggunakan data 

pasar berkembang five Pacific-Basin. 

Barbee, Mukherji, dan Raines (1996) telah melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pengembalian saham. Variabel-

variabel yang digunakan berupa rasio penjualan terhadap harga dan rasio hutang 

terhadap ekuitas. Para peneliti telah menggunakan data pengembalian saham dari 

tahun 1979 sampai dengan 1991. 

Setelah penelitian yang dilakukan oleh Murkherji dengan rekannya pada 

tahun 1996, Mukherji kembali meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengembalian saham dengan Dhatt dan Kim pada tahun 1997. Variabel-variabel 

yang digunakan berupa rasio buku terhadap nilai pasar, rasio penjualan terhadap 

harga, rasio hutang terhadap ekuitas, ukuran perusahaaan, rasio laba terhadap harga 

dan beta. Para peneliti telah menggunakan data pengembalian saham perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Korea dari tahun 1977-1993.  

Sheu, Wu, dan Ku (1998) telah melakukan penelitian di pasar saham Taiwan. 

Para peneliti telah meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi pengembalian 

saham. Variabel-variabel yang digunakan berupa beta, rasio penjualan terhadap 
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harga, dan volume perdagangan saham. Peneliti telah memilih data-data dari Juli 

1976-Juni 1996 yang telah terdaftar di Bursa Efek Taiwan. 

Lau, Lee, dan McInish (2002) meneliti bahwa faktor-faktor seperti beta, 

ukuran perusahaan, rasio laba terhadap harga, rasio arus kas terhadap harga saham, 

rasio buku terhadap nilai pasar, dan pertumbuhan penjualan yang mempengaruhi 

pengembalian saham. Peneliti tersebut telah menggunakan data dari Singapura dan 

Malaysia pada tahun 1988-1996. 

Lam (2002) telah melakukan penelitian terhadap variabel-variabel seperti 

beta, ukuran perusahaan, leverage, rasio buku terhadap nilai pasar, dan rasio laba 

terhadap harga pada Bursa Efek Hongkong. Peneliti telah menggunakan dan 

mengambil data dari Pacific Basin Capital Market Databases yang disusun oleh 

salah satu universitas yang bernama “University of Rhode Island”. Data tersebut 

berupa 100 perusahaan (tidak termasuk perusahaan keuangan dengan leverage yang 

tinggi) yang terdaftar di Bursa Efek Hongkong dari Juli 1980-Juni 1997. 

Lewellen (2004) meneliti tentang faktor-faktor yang dapat memprediksikan 

pengembalian saham. Variabel-variabel yang digunakan dalam memprediksikan 

pengembalian saham berupa tingkat pengembalian dividen, rasio buku terhadap 

nilai pasar dan juga rasio laba terhadap harga.  

Peneliti Lewellen telah menggunakan data harga saham dan juga data dividen 

yang berasal dari Center for Research in Security Prices, dan juga laba dan harga 

buku berasal dari Compustat. Selain data yang dipakai untuk meneliti, peneliti juga 

hanya berfokus pada pengunaan data indeks NYSE (New York Stock Exchange). 

Peneliti memilih data tahun 1946-2000 dalam penelitian tingkat pengembalian 
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dividen dengan upaya untuk memprediksikan pengembalian saham, dan data tahun 

1963-2000 untuk variabel rasio buku terhadap nilai pasar dan rasio laba terhadap 

harga. 

Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006) meneliti bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembalian saham. Variabel-variabel yang digunakan berupa 

beta, rasio buku terhadap nilai pasar, rasio hutang terhadap ekuitas, rasio laba 

terhadap harga, rasio penjualan terhadap harga, dan ukuran perusahaan. Para 

peneliti telah menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran 

dari tahun 1997-2003. Model penelitian Rahmani, Sheri, dan Tajvidi dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Model pengaruh beta, rasio buku terhadap nilai pasar, rasio hutang terhadap 

ekuitas, rasio laba terhadap harga, rasio penjualan terhadap harga, 

dan ukuran perusahaan terhadap pengembalian saham. 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006). 

Martani dan Mulyono (2009) melakukan penelitian terhadap perusahaan 

industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003-2006. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh marjin laba bersih, pengembalian 

atas ekuitas, rasio likuiditas, rasio hutang terhadap ekuitas, perputaran total aset, 

harga saham terhadap nilai buku, operasi arus kas terhadap penjualan, dan ukuran 

perusahaan (indikasi dengan total aset) terhadap pengembalian saham. 

Novak dan Petr (2010) meneliti bahwa CAPM beta, ukuran perusahaan, buku 

terhadap nilai pasar, dan momentum saham berpengaruh terhadap pengembalian 

saham. Para peneliti telah menggunakan data perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Stockholm dari Six Trust Database. 

Kheradyar dan Ibrahim (2011) melakukan penelitian bahwa finansial rasio 

seperti tingkat pengembalian dividen, tingkat pengembalian pendapatan, dan rasio 

buku terhadap nilai pasar berpengaruh terhadap pengembalian saham. Para peneliti 

menggunakan data mulai dari Januari 2000 hingga Desember 2009, dan unit 

analisis mencakup 960 perusahaan pada akhir tahun 2009 yang terdaftar di Bursa 

Efek Malaysia. Model penelitian Kheradyar dan Ibrahim dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

Gambar 2.2 

Model pengaruh tingkat pengembalian dividen, tingkat pengembalian 

pendapatan, dan rasio buku terhadap nilai pasar berpengaruh 

terhadap pengembalian saham. 

 

 

 

 

 

Sumber: Kheradyar dan Ibrahim (2011). 
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Foroghi dan Khorsandifar (2011) meneliti bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengembalian saham. Variabel-variabel yang digunakan berupa 

ukuran perusahaan, rasio buku terhadap nilai pasar, dan momentum saham. Para 

peneliti menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Tehran dari tahun 2003-2008. 

Khan et al. (2012) menggunakan data sampel penelitian terdiri dari 100 

perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi dari tahun 2005-

2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh finansial rasio seperti tingkat 

pengembalian pendapatan, tingkat pengembalian dividen, dan rasio buku terhadap 

nilai pasar berpengaruh terhadap pengembalian saham. 

Saqafi dan Vakilifard (2012) meneliti peran variabel dalam analisis 

fundamental saham pada pengembalian saham (masa depan) berpengaruh terhadap 

pengembalian saham. Variabel-variabel independen yang digunakan berupa rasio 

perputaran inventaris dan penjualan, persentase perubahan piutang dan penjualan, 

persentase perubahan penjualan dan marjin laba kotor, rasio pengembalian atas 

aset, rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas, dan rasio lancar. Para peneliti 

telah menggunakan sampel yang melibatkan variabel keuangan di 120 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Teheran selama 6 tahun (2005-2010). 

Chambers, Sezgin, dan Karaaslan (2013) telah melakukan penelitian terhadap 

variabel-variabel seperti beta, total hutang terhadap nilai pasar, dan total hutang 

terhadap total aset yang berpengaruh dengan pengembalian saham. Para peneliti 

mengambil data dari tahun 1992 sampai 2010 di 65 perusahaan industri yang 
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terdaftar di Bursa Efek Istanbul. Model penelitian Chambers, Sezgin, dan Karaaslan 

dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 

Model pengaruh beta, total hutang terhadap nilai pasar, dan total hutang 

terhadap total aset terhadap pengembalian saham. 

 

 

 

  

Sumber: Chambers, Sezgin, dan Karaaslan (2013). 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham 

juga dilakukan oleh Tahir et al. (2013). Penelitian menggunakan data 307 

perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi yang dikumpulkan 

dari B-Recorder dan Basic Balance Sheet Analysis (BBA) yang dikeluarkan oleh 

Bank Negara Pakistan untuk periode dari tahun 2000 sampai 2012. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan yang dapat dilihat dari 

kapitalisasi pasar, rasio laba terhadap saham beredar, rata-rata buku terhadap nilai 

pasar, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap pengembalian saham. 

Wang et al. (2013) telah menggunakan data sampel penelitian terdiri dari 72 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ho Chi Minh dari tahun 2007-2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beta, rasio laba terhadap harga, 

buku terhadap nilai pasar, ukuran perusahaan, likuiditas dan investasi real estate 

berpengaruh terhadap pengembalian saham. Model penelitian Wang et al. dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 

Model pengaruh beta, rasio laba terhadap harga, buku terhadap nilai pasar, 

ukuran perusahaan, likuiditas dan investasi real estate  

berpengaruh terhadap pengembalian saham. 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Wang et al. (2013). 

Khan et al. (2013) melakukan penelitian mengenai struktur modal 

berpengaruh terhadap pengembalian saham. Variabel-variabel struktur modal 

berupa rasio hutang terhadap ekuitas, pengembalian atas ekuitas, rasio arus kas, 

rasio laba terhadap saham beredar, dan laba sebelum bunga dan pajak terhadap 

bunga hutang jangka panjang. Para peneliti telah menggunakan sampel yang 

melibatkan 69 perusahaan dari 189 perusahaan yang terdaftar di industri tekstil di 

Pakistan dari tahun 2003-2009.  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham 

juga dilakukan oleh Senyigit dan Ag (2014). Para peneliti mengambil data dari 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di ISE-100 dan S&P-100 dari tahun 2005-

2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel seperti rasio harga 

saham terhadap laba, rasio harga saham terhadap buku, dan rasio hutang terhadap 
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ekuitas yang berpengaruh dengan pengembalian saham di Negara Amerika Serikat 

dan Turki.  

Acheampong, Agalega, dan Shibu (2014) meneliti bahwa leverage dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengembalian saham. Para peneliti telah 

menggunakan data perusahaan-perusahaan manufaktur yang terpilih dari Bursa 

Efek Ghana: PZ Cussons, Unilever, Pioneer Kitchenware, Aluworks dan Camelot 

dari tahun 2006-2010. 

 

2.2 Definisi variabel dependen 

Menurut Saqafi dan Vakilifard (2012), total pengembalian adalah indeks yang 

berguna untuk mewakili pengembalian saham. Dalam pengembalian saham terbagi 

dua bagian: pertama, rasio laba terhadap saham beredar; kedua, investasi laba (rugi) 

karena peningkatan (penurunan) harga pasar saham selama periode tertentu. Total 

pengembalian dapat ditulis sebagai berikut: 

1.  Saham bonus = harga saham terakhir X persentase dari keuntungan modal 

pada saham bonus.  

2. Preemptive rights benefit = persentase dari keuntungan modal pada saham 

bonus X (harga saham terakhir – harga saham nominal). 

Khan et al. (2013) mengatakan bahwa pengembalian saham dihitung dengan 

nilai saham akhir, dibagi dengan nilai awal saham. Jika ada dividen yang diterima, 

dividen tersebut ditambahkan ke hasil akhir. Hal ini adalah kompensasi untuk 

investor dengan memberikan penggunaan sumber dayanya untuk seseorang atau 

perusahaan karena operasi yang sedang menguntungkan. Lebih dari itu, untuk 
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menghitung pengembalian saham, peneliti mengambil natural log dari 

pengembalian untuk membawa hasil dalam bentuk acak, karena data acak dapat 

memberikan hasil yang baik. 

Acheampong, Agalega, dan Shibu (2014) mendefinisikan pengembalian yaitu 

sebuah penghargaan finansial yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan investasi. 

Sebagai contoh perusahaan yang berinvestasi dalam aset tetap dan operasi bisnis 

mengharapkan pengembalian dalam bentuk laba, yang mungkin dapat diukur pada 

sebelum bunga, sebelum pajak atau setelah pajak dasar, dan dalam bentuk 

peningkatan arus kas. Investor yang membeli saham biasanya mengharapkan 

pengembalian dalam bentuk dividen dan kenaikan harga saham (capital gain). 

 

2.3 Hubungan antar variabel 

2.3.1 Hubungan antara beta dengan pengembalian saham 

Hasil penelitian Fama dan French (1992) menunjukkan bahwa beta tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengembalian saham. Dikarenakan para peneliti 

telah menggunakan dan menguji data pada pasar Amerika Serikat dan tidak 

menemukan bukti yang dapat mendukung pengaruh antara beta dan pengembalian 

saham. Dan juga, hasil penelitian yang dilakukan Fama dan French telah didukung 

oleh Chui dan Wei (1998), yang telah menggunakan data pasar berkembang five 

Pacific-Basin yaitu Hongkong, Korea, Malaysia, Taiwan, dan Thailand. Akan 

tetapi, para peneliti telah menemukan bukti yang kuat pada variabel ukuran 

perusahaan dan rasio buku terhadap nilai pasar yang berpengaruh terhadap 

pengembalian saham. 
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Penelitian Mukherji, Dhatt, dan Kim (1997) menyatakan bahwa beta tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengembalian saham. Para peneliti telah 

mengatakan bahwa rasio hutang terhadap ekuitas dapat diandalkan sebagai proksi 

untuk risiko dari pada beta. 

Namun berdasarkan hasil penelitian dari Sheu, Wu, dan Ku (1998), Lau, Lee, 

dan McInish (2002), dan Wang et al. (2013), beta berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengembalian saham karena peneliti telah menggunakan beta untuk 

mengukur risiko suatu saham, yang berarti semakin tinggi risiko suatu saham maka 

semakin tinggi tingkat pengembalian saham tersebut. Para peneliti juga 

menambahkan bahwa apabila kondisi pasar sedang menguat, maka ditemukan 

bahwa beta berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham. Dan 

apabila, kondisi pasar sedang melemah, maka ditemukan bahwa beta perpengaruh 

signifikan negatif terhadap pengembalian saham. 

Hasil penelitian Lam (2002) menunjukkan bahwa beta tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengembalian saham. Peneliti tidak menemukan bukti yang 

kuat dan juga beta tidak dapat menjelaskan pengembalian saham yang terdapat pada 

Bursa Efek Hongkong. Akan tetapi, peneliti telah menemukan variabel seperti 

ukuran perusahaan, rasio buku terhadap nilai pasar, dan rasio laba terhadap harga 

dapat menjelaskan pengembalian saham dengan kuat.  

Hasil Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006) menunjukkan tidak ada bukti bahwa 

beta secara langsung mempengaruhi pengembalian saham. Penelitian Novak dan 

Petr (2010) juga menyatakan bahwa beta tidak berpengaruh terhadap pengembalian 

saham. Para peneliti juga menambahkan bahwa semakin panjang kurun waktu yang 
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diteliti semakin sulit untuk mencari bukti mengenai pengaruhnya beta dan 

pengembalian saham. 

Penelitian Chambers, Sezgin, dan Karaaslan (2013) menyatakan bahwa beta 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham. Dikarenakan, 

semakin meningkat beta suatu saham, semakin tinggi tingkat pengembalian suatu 

saham. 

2.3.2 Hubungan antara rasio buku terhadap nilai pasar dengan pengembalian 

saham 

Hasil penelitian Fama dan French (1992), Murkherji, Dhatt, dan Kim (1997), 

Barber dan Lyon (1997), Chui dan Wei (1998), Lam (2002), Novak dan Petr (2010), 

Kheradyar dan Ibrahim (2011), Foroghi dan Khorsandifar (2011), Khan et al. 

(2012), dan Tahir et al. (2013) menunjukkan bahwa rasio buku terhadap nilai pasar 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham. Dikarenakan 

semakin rendah rasio buku terhadap nilai pasar suatu perusahaan yang berarti 

semakin tinggi tingkat pengembalian saham di suatu perusahaan. 

Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006) tidak menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara rasio buku terhadap nilai pasar dan pengembalian saham pada 

sampel yang diteliti di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran dari tahun 

1997-2003. Lau, Lee, dan McInish (2002) dan Lewellen (2004) juga sependapat 

bahwa rasio buku terhadap nilai pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengembalian saham. 

Selain hasil signifikan positif dan tidak signifikan yang ditemukan oleh para 

peneliti yang ada diatas, Wang et al. (2013) menyatakan bahwa rasio buku terhadap 
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nilai pasar berpengaruh signifikan negatif terhadap pengembalian saham. Para 

peneliti telah menjelaskan hasil yang ditemukan berbeda dengan peneliti lainnya 

dikarenakan adanya perbedaan sistem pencatatan akunting lama negara Vietnam. 

2.3.3 Hubungan antara rasio hutang terhadap ekuitas dengan pengembalian 

saham 

Hasil penelitian Barbee, Murkherji, dan Raines (1996), Mukherji, Dhatt, dan 

Kim (1997), Martani dan Mulyono (2009), dan Khan et al. (2013),  menunjukkan 

bahwa rasio hutang terhadap ekuitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengembalian saham. Para peneliti telah menyatakan bahwa rasio hutang terhadap 

ekuitas merupakan proksi untuk risiko dibandingkan beta. Para peneliti juga 

menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio hutang terhadap ekuitas yang berarti suatu 

perusahaan menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan supaya dapat 

memaksimalkan laba dari operasi perusahaan yang dapat mendorong pengembalian 

saham yang semakin tinggi. 

Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006) tidak menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara rasio hutang terhadap ekuitas dan pengembalian saham pada 

sampel yang diteliti di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran dari tahun 

1997-2003. Saqafi dan Vakilifard (2012) dan Senyigit dan Ag (2014) juga 

sependapat bahwa rasio hutang terhadap ekuitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengembalian saham. 

Akan tetapi, selain hasil penelitian tidak signifikan dari Senyigit dan Ag 

(2014) pada Negara Turki, para peneliti juga melakukan penelitian pada Amerika 

Serikat. Hasil yang ditemukan para peneliti berupa rasio hutang terhadap ekuitas 
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berpengaruh signifikan negatif terhadap pengembalian saham karena pasar saham 

di Amerika Serikat sedang memulih secara lambat dari efek krisis global pada tahun 

2007-2008. 

2.3.4 Hubungan antara rasio laba terhadap harga dengan pengembalian 

saham 

Hasil penelitian Basu (1977), Jaffe, Keim, dan Westerfield (1989), Keim 

(1990), Lau, Lee, McInish (2002), Lam (2002), dan Wang et al. (2013) 

menunjukkan bahwa rasio laba terhadap harga berpengaruh signifikan positif 

terhadap pengembalian saham. Para peneliti telah menjelaskan bahwa semakin 

tinggi rasio laba terhadap harga yang berarti semakin tinggi tingkat pengembalian 

saham di suatu perusahaan. 

Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006) tidak menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara rasio laba terhadap harga dan pengembalian saham pada sampel 

yang diteliti di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran dari tahun 1997-

2003. Mukherji, Dhatt, dan Kim (1997) dan Lewellen (2004) juga sependapat 

bahwa rasio laba terhadap harga tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengembalian saham. 

2.3.5 Hubungan antara rasio penjualan terhadap harga dengan pengembalian 

saham 

Hasil penelitian Barbee, Murkherji, dan Raines (1996), Murkherji, Dhatt, dan 

Kim (1997), dan Sheu, Wu, dan Ku (1998) menunjukkan bahwa rasio penjualan 

terhadap harga berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian saham. 

Dikarenakan semakin tinggi rasio penjualan terhadap harga suatu perusahaan yang 
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berarti semakin tingginya pengembalian saham di suatu perusahaan. Para peneliti 

juga menambahkan bahwa rasio penjualan terhadap harga merupakan alat pengukur 

yang baik dalam mengukur nilai-nilai saham sebuah perusahaan dikarenakan hasil 

tersebut tidak akan memberikan hasil negatif. 

Namun berdasarkan hasil penelitian dari Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006) 

menyatakan bahwa rasio penjualan terhadap harga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengembalian saham. Dikarenakan para peneliti tidak menemukan bukti 

yang dapat menjelaskan pengaruhnya rasio penjualan terhadap harga dan 

pengembalian saham. 

2.3.6 Hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengembalian saham 

Hasil penelitian Jaffe, Keim, dan Westerfield (1989), Fama dan French 

(1992), Barber dan Lyon (1997), Chui dan Wei (1998), Lam (2002), Rahmani, Sheri, 

dan Tajvidi (2006), dan Acheampong, Agalega, dan Shibu (2014) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengembalian 

saham. Para peneliti telah menyatakan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan 

maka semakin besar pengembalian saham suatu perusahaan. 

Namun berdasarkan hasil penelitian dari Keim (1990) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian saham. 

Wang et al. (2013) juga sependapat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengembalian saham. 

Akan tetapi, selain hasil penelitian positif dan tidak signifikan yang 

ditemukan di atas, Murkherji, Dhatt, dan Kim (1997), Lau, Lee, dan McInish (2002), 

Martani dan Mulyono (2009), Novak dan Petr (2010), dan Foroghi dan 
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Khorsandifar (2011) menemukan hasil berupa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pengembalian saham. Dikarenakan semakin besar 

ukuran perusahaaan, maka pengembalian saham di perusahaan tersebut akan 

semakin kecil. 

 

2.4   Model penelitian dan perumusan hipotesis 

Berdasarkan pada penelitan-penelitian sebelumnya yang tercantum di atas, 

maka model penelitian yang dibuat merupakan replika model dari Rahmani, Sheri, 

dan Tajvidi (2006) yang terdiri dari sebagai berikut: 

Gambar 2.5 

Model pengaruh beta, rasio buku terhadap nilai pasar, rasio hutang terhadap 

ekuitas, rasio laba terhadap harga, rasio penjualan terhadap harga,  

Dan ukuran perusahaan terhadap pengembalian saham. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Rahmani, Sheri, dan Tajvidi (2006). 

H1:  Beta tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembalian saham pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Beta 

Rasio buku terhadap nilai 

pasar 

Rasio hutang terhadap ekuitas 

Pengembalian 

saham 

Rasio laba terhadap harga 

Rasio penjualan terhadap 

harga 

Ukuran perusahaan 
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H2:  Rasio buku terhadap nilai pasar memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengembalian saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

H3: Rasio hutang terhadap ekuitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengembalian saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

H4: Rasio laba terhadap harga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengembalian saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

H5: Rasio penjualan terhadap harga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengembalian saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

H6: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengembalian saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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