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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Penelitian rasio likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap 

return saham  pada perusahaan yang terdaftar Jakarta Islamic Index (JII) 

membutuhkan kajian teori sebagai berikut : 

1. Theory signaling  

Theory signaling ini menjelaskan bahwa setiap tindakan 

mengandung informasi. Hal ini disebabkan karena adanya asymetric 

information. Asymetric information adalah kondisi dimana suatu pihak 

memiliki informasi yang lebih banyak dari pada pihak lain. Misalnya, 

pihak manajeman perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan pihak investor di pasar modal. Tingkat Asymetric 

information ini bervariasi dari yang sangat tinggi ke sangat rendah 

(Pramastuti, 2007). Oleh sebab itu, faktor keadaan dan posisi perusahaan 

harus dimasukkan ke dalam tahapan berupa siklus hidup perusahaan, 

pengguna laporan keuangan dapat menentukan informasi akuntansi yang 

selayaknya dipakai. Sehubungan dengan informasi akuntansi, seorang 

tidak bisa mengharapkan pasar bereaksi kecuali jika informasi tersebut 

berguna. Informasi yang berguna dalam konteks ini adalah informasi 

relevan dan dapat dipercaya bagi pihak yang berkepentingan. 

Hal ini sesuai dengan signaling theory yang menunjukan 

kecenderungan adanya asimteri informasi antara pemilik perusahaan dan 
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investor. Pihak internal secara umum mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai kondisi nyata perusahaan saat ini dan prospeknya dimasa yang 

akan datang, dibanding dengan pihak ekternal (Meythi dan Hartono, 

2012). 

Teori sinyal berakar dari teori akuntansi pragmatik yang 

memutuskan perhatian pada pengaruh informasi terhadap perubahan 

perilaku pemakai informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan 

sinyal bagi pasar adalah pengumuman informasi kinerja keuangan yang 

disampaikan oleh suatu emiten. Pengumuman kinerja ini nantinya akan 

mempengaruhi naik turunnya harga saham atau sekuritas dan emiten yang 

melakukan pengumuman (Suwardjono, 2010). 

2. Return Saham  

Return saham adalah tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh 

oleh investor dari investasi pada sahamnya berdasarkan selisih perubahan 

seharga saham periode sekarang dengan periode sebelumnya (Fitriana dkk, 

2016). Return saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 

menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return saham adalah 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut (Effendi, 2013) 

Menurut Jogiyanto (2008) dalam Harnovisah (2015) Return 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return 

realisasi yang sudah terjadi dan return ekspektasi yang belum terjadi 
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namun dapat diharapkan dapat terjadi dimasa mendatang. Return realisasi 

(Realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi 

penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan 

dan dihitung berdasarkan data historis. Return ekspektasi (Expected 

Return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor 

dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah 

terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Rumus untuk mengitung Return saham :  

Return saham = P1 – P0 

P0   

 

Sumber : (Fabozzi dan Peterson, 2003) 

   

Dimana :  

P0 = Harga saham awal periode (pada awal tahun buka harga saham) 

P1 = Harga saham akhir periode (pada akhir tahun harga saham) 

 

3. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk menganalisa 

dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiaban 

jangka pendek. Rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah 

investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk 

membayar pengeluaran, tagihan dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah 

jatuh tempo. Biasanya rasio yang digunakan adalah current ratio, cash 

ratio, acid test ratio dan working capital to total asset ratio (Munawir, 

2001) 
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Likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahan dengan 

melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancar. Current 

ratio menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-

kewajiban lancar. Current ratio yang rendah biasanya dianggap 

menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas, sebaliknya current ratio 

yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukka banyaknya dana 

yang menganggur pada akhirnya dapat mengurangi laba perusahaan 

(Sawir, 2009) 

Pengukuran untuk current ratio (CR) sebagai berikut : 

CR = Aktiva Lancar   X 100% 

   Hutang Lancar  

   

     Sumber : (Fahmi, 2010) 

 

4. Rasio Profitabilitas  

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajeman suatu perusahaan. Hal 

ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi (Kasmir, 2014). 

Profitablitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut, dengan kata lain profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

(Lily, 2010). Profitabilitas merupakan suatu indikator kerja yang dilakukan 

manajeman dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukan oleh 
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laba yang dihasilkan. Secara garis besar laba yang dihasilkan perusahaan 

berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.  

Meningkatnya ROA berarti disisi lain juga meningkatkan 

pendapatan bersih perusahaan yang berarti nilai penjualan juga akan 

meningkat. Perusahaan yang nilai penjualannya meningkat, akan 

mendorong terjadinya peningkatan laba yang menunjukan kinerja 

keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Kondisi yang seperti ini akan 

mudah untuk menarik investor, karena para investor lebih suka 

berinvestasi pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi (Husein 

dan Mahfud, 2015). 

Profitabilitas yang tinggi merupakan suatu keberhasilan perusahaan 

dalam memperoleh laba berdasarkan aktivanya maupun berdasarkan 

modal sendiri. Menjaga tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting 

bagi perusahaan karena profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan dari 

perusahaan. Jika dilihat dari perkembangan rasio profitabilitas 

menunjukkan suatu peningkatan hal tersebut menunjukan kinerja 

perusahaan yang efisien (Riyanto, 2002) 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba bersih yang bisa 

diperoleh dari seluruh aset yang dimiliki dan ditanamkan dalam sebuah 

perusahaan (efisiensi aktiva). Semakin tinggi ROA  (return on asset) 

menujukkan semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya 

untuk menghasilkan laba bersih setalah pajak. Kemampuan perusahaan 

dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan keuntunhan mempunyai daya 
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tarik dan mampu mempengaruhi imvestor untuk membeli saham 

perusahaan tersebut. Peningkatan ROA akan menambah daya tarik 

investor untuk menanamkan dananya dalam perusahaan. Sehingga harga 

saham perusahaan akan meningkat, dengan kata lain ROA akan 

berdampak positif terhadap return saham.  

 Pengukuran untuk Return on Asset (ROA) sebagai berikut : 

ROA = Laba bersih x 100% 

        Jumlah asset 

     Sumber : (Muhammad, 2005) 

 

5. Rasio Solvabilitas  

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, Artinya 

seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan 

dengan aktivanya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya (Kasmir, 

2014). 

Rasio solvabilitas yang diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER) 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh total aset perusahaan yang dapat 

digunakan untuk membayar hutang jangka panjang. DER menunjukkan 

imbangan antara tingkat leverage (penggunaan hutang) dibandingkan total 

aset perusahaan. DER juga memberi jaminan seberapa besar hutang-

hutang perusahaan dijamin ekuitas perusahaan (Brigham dan Houston, 
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2011). Semakin besar nilai DER menandakan struktur permodalan usaha 

lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif. Semakin besar DER 

mencerminkan resiko perusahaan yang relatif tinggi, akibatnya para 

investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki DER yang 

tinggi (Brigham dan Houston, 2011).  

Rasio ini menunjukan dan menggambarkan komposisi atau struktur 

modal dari perbandingan total hutang dengan total modal perusahaan yang 

digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Rasio debt to equity ratio ini 

menggambarkan mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, 

sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak terbayarkan suatu hutang. 

(Suharli, 2005). Semakin besar DER menandakan struktur permodalan 

lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang terhadap ekuitas sehingga 

mencerminkan risiko perusahaan yang relative tinggi. (Natarsyah, 2000) 

Pengukuran untuk Debt to Total Equity Ratio (DER) sebagai berikut : 

Rumus untuk menghitung debt to equity ratio : 

 DER = Total Hutang  x 100% 

         Total Modal  

 

       Sumber : (Fahmi, 2010) 
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B. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

mengenai Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas dan Return saham. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

1. Harnoviansah dan 

Bernard Sagala 

(2015) 

1. Economic value 

added 

2. ROA (Return On 

Asset) 

3. Cash flow from 

Operating  

Return Saham  1. EVA berpengaruh 

positif terhadap return 

saham  

2. ROA berpengaruh 

positif terhadap return 

saham  

3. CFFO 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

return saham 

2.  I gede agus angga 

saputra, dkk 

(2016) 

1. Pengaruh tingkat 

suku bunga 

2. Nilai tukar rupiah, 

3. Leverage 

4. Profitabilitas  

Return Saham 1. Pengaruh tingkat suku 

bunga berpengaruh 

negatif  

2. Nilai tukar rupiah 

berpengaruh negatif  

3. Leverage berpengaruh 

positif  

4. ROA berpengaruh 

positif  

3.  Parwati dan 

Sudiartha (2016) 

5. Profitabilitas 

6. Leverage, 

7. Likuiditas 

8. Penliaian pasar 

Return Saham 1. ROA berpengaruh 

positif  

2. Leverage berpengaruh 

positif 

3. CR berpengaruh 

positif  

4. Penliaian pasar 

berpengaruh positif  

4.  Yuliya Wingsih 

(2013) 

1. Likuiditas  

2. Profitabilitas  

3. Solvabilitas  

Return Saham 1. CR berpengaruh 

negatif  

2. ROA berpengaruh 

negatif  

3. DER berpengaruh 

positif  

5.  Stefanus Antara 

dkk (2014) 

1. Likuiditas 

2. Aktivitas 

3. Profitabilitas  

Return Saham 1. CR berpengaruh 

negatif  

2. Aktivitas berpengaruh 

negatif  

3. ROA berpengaruh 

positif  
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No  Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

6. Susilowati dan 

Turyanto (2011) 

1. Profitabiltas 

2. Solvabilitas 

Return Saham 1. ROA berpengaruh 

negatif  

2. DER berpengaruh 

negatif  

7.  Desi Arista 

(2012) 

3. Profitabilitas  

4. Solvabilitas  

Return Saham 1. ROA berpengaruh 

negatif  

2. DER bepengaruh 

negatif  

8. Farkhan (2013) 1. Profitabilitas  

2. Likuiditas  

3. Solvabilitas  

Return Saham 1. ROA berpengaruh 

positif  

2. CR berpengaruh 

positif  

3. DER berpengaruh 

negatif  

9.  Ulupui (2009) 1. Likuiditas 

2. Aktivitas 

3. Solvabilitas  

Return Saham 1. CR berpengaruh 

positif 

2. ROA berpengaruh 

positif 

4. Total asset turn over 

berpengaruh negatif  

10. Dyah Ayu 

Anggraini (2009) 

1. Current ratio 

2. Debt to equity ratio  

3. Return on equity  

4. Price to book value  

Return Saham 1. CR berpengaruh 

positif 

2. DER berpengaruh 

negatif  

3. ROE berpengaruh 

positif  

4. PBV berpengaruh 

positif  

11. Yulris Thamrin 

(2012) 

1. Current ratio  

2. Debt to equity ratio  

Return Saham 1. CR berpengaruh 

positif 

2. DER berpengaruh 

positif 

 

12. Saniman Widodo 

(2007)  

1. Aktivitas 

2. Profitabilitas 

3. Rasio pasar  

Return Saham 1. Aktivitas berpengaruh 

positif  

2. ROA berpengaruh 

positif  

4. EPS dan PBV 

berpengaruh positif  

13.  Meri Arisandi 

(2014) 

1. ROA  

2. DER  

3. CR 

4. Inflasi  

5. Kurs  

Return Saham 1. ROA berpengaruh 

positif  

2. DER berpengaruh 

positif 

3. CR berpengaruh 

positif 

4. Inflasi berpengaruh 

positif 

5. Kurs berpengaruh 

positif 
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No  Peneliti Variabel X Variabel Y Hasil Penelitian 

14. Nicky 

Nathadaniel 

(2008) 

1. DER 

2. EPS 

3. NPM 

4. PBV 

Return Saham 1. DER berpengaruh 

negatif 

2. EPS berpengaruh 

positif  

3. NPM berpengaruh 

positif 

4. PBV berpengaruh 

positif 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arista (2012) dalam 

jurnalnya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham menunjukan bahwa hipotesis return on assets (ROA) berpengaruh 

positif dan tidak berpangruh signifikan terhadap return saham.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Farkhan (2013) yang berjudul 

Pengaruh rasio keuangan terhadap return saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dengan hasil pengujian tingkat signifikan (uji t) atau parisal 

menunjukan variabel Return On Assets (ROA) mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham. Dan yang lainnya variabel CR 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan, dan DER memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham.  

Hasil penelitian Anggraini (2009) dengan penelitiannya yang berjudul 

kinerja laporan keuangan terhadap return saham dengan studi empiris 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia membuktikan 

Current Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

dan Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

return saham. 
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Hasil penelitian Ulupui (2009) yang berjudul pengaruh rasio likuiditas 

aktivitas dan profitabilitas terhadfap return saham studi empiris pada 

perusahaan makanan dan minuman dengan kategori industry barang 

konsumsi di BEI.  

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 H1(+)  
 

 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis  

Kerangka pemikiran di atas menunjukan bahwa rasio likuiditas, 

profitabilitas, solvabilitas dan return sahan, dapat dirumuskan hipotesis 

sementara dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh Likuiditas terhadap return saham  

Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar dengan harta 

lancarnya. Likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi kewajiban 

lancar. Ukuran likuiditas perusahaan ditunjukkan dengan rasio kas (kas 

RETURN SAHAM  (Y) 

RASIO SOLVABILITAS (X3) 

RASIO PROFITABILITAS (X2) 

RASIO LIKUIDITAS (X1) 

H2(+) 

H3(-) 
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dengan kewajiban lancar). Likuiditas merupakan biaya yang ditanggung 

pemodal jika ingin menjual sekuritasnya dengan cepat.  

Rasio likuiditas yang diproksikan menggunakan variabel current 

ratio digunakan  sebagai alat ukur likuiditas karena merupakan indikator 

yang tepat untuk mengukur suatu keberhasilan bisnis dengan memperkaya 

pemegang sahamnya. Current ratio mengukur suatu kebrhasilan bisnis 

dengan memperkaya pemegang sahamnya. Current ratio mengukur sejauh 

mana perusahaan mampu melunasi hutang jangka pendeknya pada saat 

jatuh tempo. Jadi, semakin tinggi current ratio menandakan perusahaan 

memiliki dana yang cukup untuk melunasi kewajibannya. Penelitian 

Parwati dan Sudiartha (2016), Yulris Thamrin (2012) serta Ulupui (2009) 

membuktikan bahwa CR (current ratio) mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hal tersebut 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham 

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap return saham 

Profitabilitas dapat diukur dengan Return On Asset (ROA) untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Dengan meningkatnya 

ROA berarti kinerja perusahaan semakin baik dan akan direspon oleh 

pasar maupun investor dengan membeli saham, sebagai dampaknya harga 

saham perusahaan semakin meningkat. Dengan meningkatnya harga 

saham, maka return saham perusahaan yang bersangkutan juga meningkat, 
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teori tersebut didukung dengan signal theory yang merupakan suatu 

petunjuk untuk investor menilai prospek perusahaan tersebut. Dengan 

demikian ROA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 

Hasil peneliian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Harnoviansah dan Bernard (2015), Stefanus Antara (2014) dan Saniman 

Widodo (2007). Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

H2 : Rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham 

3. Pengaruh Solvabilitas terhadap return saham 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur utang yang diukur dari perbandingan utang dengan modal 

sendiri. (Fakhrudin, 2011). Struktur modal atau penggunaan hutang 

merupakan signal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Keberanian 

manajer dalam menggunakan hutang dalam struktur modal membawa 

dampak yang kurang baik pada investor yang berkeingin menanamkan 

dana. Manajer bisa menggunakan hutang pada kondisi yang optimal, 

sebagai signal yang lebih kredibel, namun pada posisi yang berlebihan 

akan memberi sinyal yang buruk bagi investor. Perusahaan yang 

menggunakan hutang secara berlebihan dapat mengakibatkan perusahaan 

pada posisi yang sulit. Investor diharapkan akan mengharapkan sinyal 

tersebut, sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang kurang baik 

apabila menggunakan hutang secara berlebihan. (Ross, 2000). Menurut 

penelitian Nicky Nathadaniel (2008), Desi Arista (2012) serta Meri 
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Arisandi (2014) menemukan bukti empiris bahwa DER (debt to equity 

ratio) mempunyai hubungan negatif terhadap return saham. Berdasarkan 

konsep teori diatas, maka daoat diajukan hipotesis sebagai berikut :  

H3 : Rasio solvabilitas berpengaruh negatif terhadap return saham 
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