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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Return Saham 

 Return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham 

investor atas investasi yang dilakukannya, yang terdiri dari dividend capital 

gain / loss. Investor bersedia membeli saham perusahaan tertentu karena 

adanya return saham yang diharapkan dan direalisasikan pada masa yang 

akan dating dalam bentuk capital gain dan dividen. Suardana (2009) 

menyatakan bahwa return saham merupakan suatu variabel yang muncul dari 

perubahan harga saham sebagai akibat dari reaksi pasar karena adanya 

penyampaian informasi keuangan suatu enitas kedalam pasar modal.  

 Return pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu capital gain/loss 

dan yield. Capital gain merupakan selisih dari harga investasi sekarang 

dengan harga periode yang lalu. Jika harga investasi sekarang lebih tinggi 

dari harga investasi periode lalu berarti terjadi keuntungan modal (capital 

gain) dan sebaliknya. Yield merupakan presentase penerimaan kas periodik 

terhadap harga investasi. Keuntungan ini biasanya diterima dalam bentuk kas 

atau setara dengan kas sehingga dapat diuangkan dengan cepat. Salah satu 

contoh yield adalah dividen (Bisara, 2015). 
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 Stock Returns was calculated by ending value of the stock. Divided by 

beginning value of the stock. If any divided is receied, we add it to the final 

results. It is the compensation that an investor damands either giing the use of 

his resources to a person of firms or increase in value of the wealth of an 

individual or firms due to a profitable operation. To calculate stock returns 

we take natural log of returns to bring them in random form. Because the 

random data gie reliable. ( Khan et al, 2013).  

 Menurut Fuad (2009) (dalam Gunawan, 2012), tujuan investor dalam 

berinvestasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan dengan cara 

memaksimalkan return tanpa melupakan faktor risiko yang dihadapinya. 

Return saham yang tinggi dapat mengidentifikasikan bahwa saham tersebut 

aktif diperdagangkan. Apabila saham aktif diperdagangkan, maka agen tidak 

akan lama menyimpan saham tersebut sebelum saham tersebut 

diperdagangkan. Saham dikenal dengan karakteristik high risk-high return 

yang artinya saham merupakan surat berharga yang memberikan peluang 

keuntungan tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi. Saham memungkinkan 

pemodal untuk memperoleh return  atau keuntungan yang biasa disebut 

capital gain dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Namun, seiring 

dengan berfluktuasinya harga saham, maka saham juga dapat membuat 

pemodal mengalami kerugian dalam waktu yang singkat. 

 Terdapat teori yang mendasari yaitu signaling theory. Signaling Theory 

menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau 
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pertanda bahwa perusahaan telah melakukan operasi dengan baik. Sinyal 

yang baik akan direspon dengan baik oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan (Surnadi, 2010). Signaling theory menekankan pada 

pentingnya suatu informasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Menurut 

Jogiyanto (2000) dalam Bisara (2015), informasi yang dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung 

nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua 

perilaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih 

dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai 

sinyal baik (good news) atau signal buruk (bad news) (Bisara,2015).  

2. Pengertian kinerja keuangan  

 Kinerja keuangan menurut Fahmi (2011) adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu 

(Prabawa, 2015). Oleh Karena itu, untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan, perlu analisis dampak keuangan kumulatif dan 
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mempertimbangkanya dengan ukuran komperatif. Rasio keuangan  

menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan 

dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau 

memberi gambaran kepada penganalisis tentang baik buruknya keadaan atau 

posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut 

dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai 

standar (Bisara, 2015). Penelitian ini mengacu pada Prabawa (2015) yang 

menggunakan 4 (empat) perhitungan dalam kinerja keuangan. 

a.  Debt to Equity Ratio  

Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam melunasi labilitas jangka panjang atau labilitas lainnya 

apabila perusahaan dilikuidasi. Liabilitas Terhadap Ekuitas (Debt To 

Equity) menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi liabilitas-liabilitas kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini 

semakin baik (Bisara,2015). Debt to Equity Ratio yang tinggi mempunyai 

dampak yang buruk terhadap kinerja perusahaan karena tingkat utang 

yang semakin tinggi berarti beban bunga akan semakin besar yang berarti 

mengurangi keuntungan. Sebaliknya, tingkat Debt to Equity Ratio yang 

rendah menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena menyebabkan 

tingkat pengembalian yang semakin tinggi (Sawir, 2005). 
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Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin 

baik. Untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih 

besar dari jumlah utang atau minimal sama. Namun bagi pemegang saham 

atau manajemen rasio leverage ini sebaiknya besar (Harahap, 2011). 

b. Return On Asset 

  Return On Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsudin, 

2009). Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba 

sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Fahmi (2011) menyatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai yang 

diharapkan. Semakin tinggi Return On Asset (ROA) menunjukan semakin 

baik keadaan suatu perusahaan, karena tingkat pengembalian (return) 

semakin besar. Sesuaii dengan teori bahwa semakin tinggi Return On 

Asset (ROA) menunjukan kinerja keuangan yang baik, karena tingkat 

pengembalian (return) semakin besar. Hal itu dinilai investor adalah 

informasi yang baik karena menunjukan manajemen perusahaan mampu 

memanfaatkan asset yang dimiliki untuk memperoleh laba. 
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c. Current Ratio 

 Current Ratio (CR) adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemempuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo (Fahmi, 2011). Sedangkan menurut 

Prihantini (2009) Current Ratio (CR) merupakan rasio perbandingan 

antara aktiva lancar dan hutang lncar. Rasio ini dihitung dengan membagi 

aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini sering 

disebut dengan rasio modal kerja yang menunjukan jumlah aktiva lancar 

yang tersedia yang dimiliki oleh perusahaan untuk merespon kebutuhan-

kebutuhan bisnis dan meneruskan kegiatan bisnis hariannya. Semakin 

besar Current yang dimiliki menunjukan besarnya kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal 

kerja yang sangat penting untuk menjaga performance kinerja perusahaan 

yang pada akhirnya mempengaruhi performance  harga saham.  

d.  Total Asset Turn Over  

 Total Asset Turn Over (TATO) berarti mengukur beberapa kali total 

aktiva perusahaan menghasilkan penjualan. Bertambah tinggi perputaran 

total aktiva perusahaan maka bertambah efisien penggunaan total aktiva 

perusahaan tersebut. Total Asset Turn Over sendiri merupakan rasio 

antara penjualan dengan total aktifa yang mengukur efisiensi penggunaan 

aktiva secara keseluruhan. Apabila rasio rendah itu merupakan indikasi 

bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume yang memadai bagi 

 
Analisis Pengaruh Kinerja...Wiwin Wulandari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2018 



16 

 

kapasitas investasinya. Semakin tinggi rasio ini semakin efisien 

penggunaan asset dan semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk 

kas (Abdul Halim dalam Amminatuzzahra, 2010). 

3. Pengertian Manajemen Risiko 

 Risiko merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap hari. 

Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, risiko muncul 

karena ada kondisi ketidakpastian, risiko bisa dikelompokkan ke dalam risiko 

murni dan risiko spekulatif (Hanafi, 2004). 

1. Risiko murni (pure risks) adalah risiko di mana kemungkinan kerugian 

ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan 

potensi kerugian untuk risiko tipe ini.  

2. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya 

kerugian dan juga keuntungan. Potensi kerugian dan keuntungan 

dibicarakan dalam jenis risiko ini. 

 Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif dan objektif 

dengan penjelasan sebagai berikut ini. 

1. Risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter 

yang objektif. Sebagai contoh, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan 

investasi di pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi, misal standar 

deviasi return saham adalah 25% per tahun. 

2. Risiko subjektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. 

Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan 
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tinggi rendahnya risiko tertentu. Sebagai contoh, untuk standar deviasi 

return pasar yang sama sebesar 25%, dua orang dengan kepribadian 

berbeda akan mempunyai cara pandang yang berbeda. 

 Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, 

yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan 

eksposur organisasi terhadap risiko (Hanafi, 2004). Proses manajemen risiko 

elemen yang lebih penting lagi adalah proses manajemen risiko. Proses atau 

fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam tiga langkah: perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian.  

 Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita 

bisa memperoleh hasil yang paling optimal ( Hanafi, 2004). Seorang investor 

sebelum melakukan investasi diharapkan tidak hanya memperhatikan besar 

tingkat keuntungan (return) yang akan diperoleh saja, tetapi juga 

memperhatikan variabilitas pendapatan (risiko) dari waktu ke waktu. Hal ini 

dikarenakan di dalam pelaksanaan investasi mengandung dua unsur yakni 

risiko dan waktu. Hal ini dikarenakan risiko dan return  merupakan dua hal 

yang tidak terpisahkan karena pertimbangan suatu investasi dan merupakan  

trade off dari kedua faktor ini. 

  Menurut (Hartono, 2009 dalam Prabawa 2015) beta merupakan suatu 

pengukuran volalitas (volaitility) return suatu sekuritas maupun potofolio 

terhadap return pasar. Beta mengukur mengenai risiko sistematis dari suatu 

sekuritas atau portofolio relative terhadap risiko pasar. Volaitilitas merupakan 
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fluktuasi dari return-return sekuritas atau portofolio dalam periode suatu 

tertentu. Dalam penelitian Prabawa (2015) menyatakan hubungan antara 

tingkat bunga atau Interest Rate terhadap return saham berbanding terbalik 

untuk perusahaan yang tergolong dalam sector rill, dimana jika tingkat suku 

bunga naik maka return akan turun dan sebaliknya. Untuk sector non rill 

hubungan antara tingkat suku bunga dengan return saham berbanding lurus. 

Namun apabila investor membeli saham pada saat tingkat suku bunga tinggi 

maka mereka akan mengeluarkan uang yang sedikituntuk investasi., dan 

menjaga investasinya hingga suku bunga stabil sehingga investor akan 

mendapatkan return saham yang menjanjikan. Manajemen risiko dalam 

penelitian ini menggunakan perhitungan Interest Risk (IR). 

4. Pengertian Manajemen Modal Kerja 

 Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar atau modal kerja 

bias dianggap sebagai dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam aktiva 

lancar (Harahap, 2011). Modal kerja adalah suatu investasi perusahaan 

didalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), 

piutang dagang, dan persediaan. Modal kerja yang dikelola dengan baik oleh 

manajer perusahaan akan mempengaruhi provitabilitas perusahaan. Manajer 

perusahaan berperan dalam meningkatkan provitabilitas perusahaan di tengah 

persaingan yang ketat melalui pengelolaan modal kerja yang efektiv dan 

efisien sehingga menghasilkan laba yang positif (Utami, 2016). 
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 Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi 

manajemen atas aktivitas lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. 

Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktivitas lancar dan hutang 

lancar sehingga diperoleh modal kerja netto yang layak dan menjamin tingkat 

profitabilitas perusahaan (Sawir, 2005). Manajemen modal kerja 

berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan utang 

lancar terutama mengenai bagaimana menggunakan dan komposisi keduanya 

akan mempengaruhi risiko. Modal kerja diperlukan perusahaan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan (Sartono, 2010) dalam (Utami 

dan Dewi, 2016).  

 Manajemen modal kerja merupakan pengelolaan sumber jangka pendek  

suatu perusahaan untuk melangsungkan aktivitas usaha, pendanaan dan 

optimalisasi likuiditas perusahaan. Manajemen modal kerja memiliki 

komponen yang penting seperti efisiensi pemanfaatan aktiva lancar dan 

kewajiban lancar. Modal kerja pada hakikatnya merupakan jumlah yang terus 

menerus harus ada dalam menopang usaha perusahaan yang menjabani antara 

saat pengeluaran bahan atau jasa, dengan waktu penerimaan penjualan 

(Ahmad, 2002) dalam (Prabawa, 2015).   

 Manajemen modal kerja dalam penelitian ini yang digunakan adalan Cash 

Conversion Cycle (CCC). Perusahaan yang dapat memperpendek waktu CCC 

dapat mempercepat penjualan yang ada, mempercepat periode penagihan 

piutang dan memperlambat pembayaran kewajiban. Perusahaan yang 
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memiliki waktu CCC yang pendek mampu mengumpulkan cash yang 

diperlukan untuk operasional sehari-hari perusahaan, sehingga tidak perlu 

menggunakan sumber dana dari luarr yang berarti tidak ada biaya untuk 

pinjaman modal. Hal ini akan meningkatkan laba perusahaan yang juga akan 

miningkatkan return saham yang diterima investor (Prabawa,2015). 

5. Pengertian Kebijakan Dividen 

Laim (2015) menyatakan dividen adalah bagian dari laba yang diperoleh 

perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai 

imbalan atas kesediaannya menanamkan hartanya di dalam perusahaan, selain 

itu dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Menurut Sartono 

(2010) kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau 

akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa 

datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, 

maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total 

sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan 

memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan 

dana intern akan semakin besar. Dengan demikian kebijakan dividen ini harus 

dianalisa dalam kaitannya dengan keputusan pembelanjaan atau penentuan 

struktur modal secara keseluruhan (Sartono, 2010). 
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Rasio pembayaran dividen (Dividen Pay out Ratio) menentukan jumlah 

laba yang di bagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai 

sumber pendanaan (Atmaja, 2003). Rasio ini menunjukkan presentase laba 

perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan 

berupa dividen kas. Laba perusahaan yang akan dibayarkan sebagai dividen 

menjadi lebih kecil. Aspek penting dari kebijakan dividen adalah menentukan 

alokasi laba yang sesuai diantara pembayaran laba sebagai dividen dengan 

laba yang ditahan perusahaan. 

 Earning Per Share (EPS) atau pendapatan per lembar saham adalah 

bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham 

dari setiap lembar saham yang dimiliki (Fahmi, 2011). Menurut Syamsuddin 

(2009) Earning Per Share (EPS) adalah menggambarkan jumlah rupiah yang 

diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Earning Per Share (EPS) 

menggambarkan earning perusahaan dimasa mendatang karena informasi EPS 

suatu perusahaan menunjukan besarnya laba bersih perusahaan yang siap 

dibagikan kepada semua pemegang saham. Semakin tinggi Earning Per Share 

yang di peroleh menunjukan keberhasilan suatu perusahaan. Makin tinggi 

nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena makin besar 

laba yang disediakan untuk pemegang saham dan kemungkinan peningkatan 

jumlah dividen yang diterima pemegang saham (Riyanto,2008). 
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B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

  Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk table di 

bawah ini. 

Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel  Hasil Analisis 

1.  Prabawa dan 

Lukiastuti 

(2015). 

Jurnal 

Manajemen 

Indonesia. 

Vol. 15 No. 1. 

Pengaruh 

kinerja 

keuangan, 

manajemen 

risiko, dan 

manajemen 

modal kerja 

terhadap return 

saham (studi 

kasus pada 

perusahaan 

telekomunikasi 

yang listing di 

BEI). 

Kinerja 

keuangan 

(X1), 

Kinerja 

keuangan 

(X1), 

Kinerja 

keuangan 

(X1), 

Kinerja 

keuangan 

(X1), 

Manajemen 

Risiko (X2) 

Manajemen 

Modal Kerja 

(X3) 

Return Saham 

(Y) 

1. Menyatakan bahwa Debt 

to Equity Ratio 

berpengaruh terhadap 

return saham pada 

perusahaan 

telekomunikasi. Karena 

DER berbanding terbalik 

dengan return saham 

maka dapat disimpulkn 

apabil tingkat DER suatu 

perusahaan semakin 

tinggi dapat dipastikan 

bahwa resiko yang 

ditanggung perusahaan 

juga tinggi, dimana profit 

yang diperoleh 

perusahaan semakin 

berkurang akibat dari 

pembayaran kewajiban 

ditambah dengan bunga 

kepada pihak ketiga, hal 

ini juga akan membuat 

tingat return saham yang 

diperoleh investor juga 

berkurang. 

2. Return on Investmen 

berpengaruh terhadap 

return saham pada 

perusahaan 

telekomunikasi. Hasil 

penelitian yang signifikan 
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antara ROI dan return 

saham disebabkan oleh 

hubungan positif antara 

tingkat rasio ROI dengan 

return saham,dimana ROI 

merupakan rasio yang 

menunjukan mengenai 

kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan 

profitabilitas. 

3. Current Ratio tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap return saham 
pada perusahaan 

telekomunikasi. Tidak 

adanya pengaruh antara 

CR dan return saham 

dikarenakan CR 

merupakan indikasi yang 

menunjuan mengenai 

kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi 

kewajiban jangka 

pendeknya. Dimana rasio 

CR yang tinggi 

menunjukan tingkat 

liquiditas yang tingi. 

 

4. Total Asset Turn Over 

berpengaruh terhadap 

return saham pada 

perusahaan 

telekomunikasi. TATO 

pada perusahaan 

telekomunikasi 

memberikan gambaran 

bagaimana aktifa yang 

dimiliki oleh perusahaan 

dioptimalisasikan untuk 

menghasilkan pendapatan 

atas aktifitas yang 

dilakukannya. 
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5. Interest rate tidak 

memiliki  pengaruh 

terhadap return saham 

pada perusahaan 

telekomunikasi. Tidak 

adanya pengaruh antara ir 

dan return saham 

dikarenakan tingkat 

bunga yang tinggi 

merupakan sinyal positif 

bagi investro untuk 

membeli sejumlah saham 

yang dikeluarkan emiten. 

6. Cash Conersion cycle 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

return saham pada 

perusahaan 

telekomunikasi. Tidak 

adanya pengaruh positif 

antara CCC dan return 

saham dikaenakan 

investor tidak mengambil 

kepususan investasi 

mereka dengan melihat 

nilai CCC, dikarenakan 

nilai ini tidak 

dicantumkan dalam 

laporan keuangan 

sehingga investor harus 

menghitung sendiri nilai 

rasio ini. 

2. Pranata dan 

Badera (2016). 

Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana. Vol. 

14 No.3. 

Pengaruh 

perilaku 

manajemen 

laba dan 

kebijakan 

dividen pada 

return saham. 

Kebijakan 

Dividen (X4),  

Return Saham 

(Y) 

Menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif  dan 

signifikan variabel 

kebijakan dividen pada 

return saham di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2013. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin 

tinggi manajemen laba dan 
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kebijakan deviden dari suatu 

perusahaan maka semakin 

tinggi pula return sahamnya, 

begitu pula sebaliknya. 

3.  Bisara dan 

Amanah 

(2015). 

Jurnal ilmu & 

Riset 

Akuntansi. 

Vol. 4 No.2. 

Pengaruh 

kinerja 

keuangan 

terhadap 

Return 

saham. 

 

Kinerja 

Keuangan 

(X1),  Return 

Saham (Y) 

Menyatakan bahwa current 

ratio, dan Return on Asset 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return 

saham. Total Asset Turn 

Over tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return 

saham. 

4.  Hermawan 

(2012). 

Management 

Analysis 

Journal. Vol. 

1 No.5. 

Pengaruh Debt 

To Equity 

Ratio, Earning 

Per Share dan 

Net Profit 

Margin 

Terhadap 

Return Saham. 

Kebijakan 

Dividen (X4), 

Return Saham 

(Y) 

Secara parsial terdapat 

pengaruh positif EPS 

terhadap return saham pada 

perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-

2010. Hal ini 

mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi EPS, maka 

akan mengakibatkan return 

saham naik. 

5.  Al-Qudah and 

Laham (2013). 

Journal of 

Finance and 

Accounting. 

Vol. 4 No. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

The effect of 

Financial 

Leverage & 

Systematic 

Risk on Stock 

Returns in the 

Amma Stock 

Exchange 

(Analytical 

Study – 

Industrial 

Sector). 

Kinerja 

Keuangan 

(X1), Return 

Saham (Y) 

The study underlines the 

existence of a statistically 

significant impact for the 

independent variables 

(financial leverage and 

systematic risk) of the 

industrial companies listed in 

the Amman Stock Exchange 

on the annual return of these 

companies stock. The results 

indicate the presence of a 

statistically significant 

impact for the financial 

leverage on the annual 

stocks returns of the 

industrial companies listed in 

the Amman Stock Exchange. 

6.  Khan et al, 

(2013). 

Journal of 

The Impact of 

Capital 

Structure and 

Kebijakan 

Dividen (X4), 

Return Saham 

Debt to equity ratio, return 

on equity ratio, cash flow 

ratio, earning per share and 
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Scientife. 

Vol. 16 No. 

2. 

 

Financial 

Perfomance on 

Stock Return. 

(Y) time interest earned ratio 

positively affect stock return. 

Based on the empirical 

findings it has been 

concluded that variation in 

capital structure and firm 

performance does affect the 

stock return of Pakistani 

texstile industry (Khan et al, 

2013). 

7.  Sri Ayem dan 

Sri Wahyuni 

(2017). 

Jurnal 

Akuntansi. 

Vol.5 No.1. 

Pengaruh Loan 

To Deposito 

Ratio, Capital 

Adequacy 

Ratio, Return 

On Asset dan 

Non Perfoming 

Loan terhadap 

Return Saham. 

Kinerja 

Keuangan 

(X1),  Return 

Saham (Y) 

Loan To Deposit Ratio 

(LDR), Capital Adequacy 

Ratio (CAR), Retun On Asset 

(ROA)), dan Non Perfoming 

Loan (NPL) yang ada 

berpengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel return 

saham pada perusahaan 

perbankan. Hasil pengujian 

secara parsial Loan To 

Deposit Rasio (LDR) 

memiliki pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

return saham. Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

Return On Asset (ROA) 

memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

return saham.Non Perfoming 

Loan (NPL) memiliki 

pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan 

perbankan.  
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C. KERANGKA PEMIKIRAN  

1. DER terhadap return saham 

 Apabila tingkat DER suatu perusahaan semakin tinggi dapat 

dipastikan bahwa risiko yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin 

tinggi, dimana profit yang diperoleh perusahaan semakin berkurang akibat 

dari pembayaran kewajiban ditambah dengan bunga kepada pihak ketiga, 

hal ini juga akan membuat tingkat return saham yang diperoleh investor 

juga berkurang. Penelitian sebelumnya Prabawa (2015), menyatakan bahwa 

Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

telekomunikasi, karena DER berbanding terbalik dengan return saham. Hal 

ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DER maka akan mengakibatkan 

return sahm turun. Berbeda dengan penelitian Hermawan (2012) yang 

menyatakan secara parsial terdapat pengaruh negatif DER terhadap return 

saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. 

Sedangkan penelitian Bisara (2015) mengatakan bahwa DER tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian Dewi,dkk (2016) 

menyatakan Debt to Equit Ratio (DER) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham. 

2. ROA terhadap return saham 

 Perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi menunjukan kinerja 

perusahaan yang semakin baik, karena tingkat return yang diharapkan oleh 

investor akan semakin besar atau bernilai positif. Penelitian sebelumnya 
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Bisara (2015), menyatakan bahwa Return on Asset berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. Penelitian yang signifikan antara ROA 

dan return saham disebabkan oleh perusahaan yang memiliki nilai ROA 

yang tinggi menunjukan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena 

tingkat return  yang diharapkan oleh investor akan semakin besar atau 

bernilai positif.  

3. CR terhadap return saham 

 Dimana rasio CR yang tinggi menunjukkan tingkat Return saham yang 

tinggi. Penelitian Ihsan (2009) menyatakan bahwa Current Ratio (CR) 

berpengaruh terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian sebelumnya 

Prabawa (2015), menyatakan bahwa Current Ratio tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi yang didukung oleh 

penelitian Bisara (2015) yang menyatakan CR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Tidak adanya pengaruh antara CR dan return saham 

dikarenakan CR merupakan indikasi yang menunjuan mengenai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  

4. TATO terhadap return saham 

 Total Asset Turn Over pada perusahaan memberikan gambaran 

bagaimana aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dioptimalisasikan untuk 

menghasilkan pendapatan atas aktivitas yang dilakukannya. Penelitian 

sebelumnya Prabawa (2015), menyatakan bahwa Total Asset Turn Over 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan telekomunikasi.  
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Penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Bisara dan Amanah 

(2015) yang menyatakan bahwa Total Asset Turn Over tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return saham, dan penelitian ini di dukung oleh 

Abdulah (2016) yang menyatakan bahwa TATO secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return saham, dan secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

5. Interest Rate terhadap return saham 

 Hubungan antara tingkat bunga atau Interest Rate terhadap return 

saham berbanding terbalik untuk perusahaan yang tergolong dalam sektor 

rill, dimana jika tingkat suku bunga naik maka return akan turun dan 

sebaliknya. Untuk sektor non rill hubungan antara tingkat suku bunga 

dengan return saham berbanding lurus. Namun apabila investor membeli 

saham pada saat tingkat suku bunga tinggi maka mereka akan mengeluarkan 

uang yang sedikit untuk investasi, dan menjaga investasinya hingga suku 

bunga stabil sehingga investor akan mendapatkan return saham yang 

menjanjikan. Penelitian sebelumnya Prabawa (2015), menyatakan bahwa 

Interest Rate tidak berpengaruh terhadap return saham. Suku bunga SBI 

berpengaruh negatif terhadap Harga Saham pada penelitian Wardani (2016). 

6. CCC terhadap return saham 

 Semakin pendek waktu CCC hal ini akan meningkatkan laba 

perusahaan dan juga akan meningkatkan return saham yang akan diterima 
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oleh investor. Penelitian sebelumnya Prabawa (2015), menyatakan bahwa 

Cash Conersion cycle tidak memiliki pengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan telekomunikasi. Tidak adanya pengaruh positif antara CCC dan 

return saham dikarenakan investor tidak mengambil kepususan investasi 

mereka dengan melihat nilai CCC. 

7. EPS terhadap return saham 

 Makin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham 

karena makin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham dan 

kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham 

(Riyanto,2008). Penelitian sebelumnya Hermawan (2012), menyatakan 

bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif EPS terhadap return saham 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi EPS maka akan mengakibatkan 

return saham naik. 
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Gambar 2.2 

kerangka pemikiran 

    

                                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. HIPOTESIS 

H1 = Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham. 

H2 = Return on Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham. 

H3 = Current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

H4 = Total Assets Turn Over berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. 

H5 = Interest Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 
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H6 = Cash Conersion cycle berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham. 

H7 = Earning per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham. 
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