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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENELTIAN SEBELUMNYA 

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan manfaat informasi 

akuntansi untuk memprediksi laba atau return saham Bursa Efek Indonesia. 

1.   Ulupui (2009) 

Penelitian ulupui (2009), meneliti tentang pengaruh rasio likuiditas, leverage, 

aktivitas, dan profitabilitas terhadap return saham (studi pada perusahaan 

makanan dan minuman dengan kategori industri barang konsumsi di BEJ periode 

1999-2005). Hasil penelitiannya adalah hasil informasi laporan keuangan ini akan 

semakin dirasakan oleh investor jika dapat digunakan sebagai pengambilan 

keputusan investasi. Manfaat rasio keuangan dalam memprediksi return saham 

dapat diukur dari tingkat signifikasi hubungan antara rasio keuangan pada tingkat 

individual terhadap return saham. 

Persamaan : 

a. Menggunakan rasio likuiditas, leverage dan profitabilitas sebagai variable 

independent, dan menggunakan variabel return saham sebagai variable 

independent. 

b. Menggunakan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif, analisis regresi 

linear berganda, uki F dan uji t 
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Perbedaan : 

a. Data sample pada penelitia terdahulu menggunakan perusahaan makanan 

dan minuman degan kateori industri barang konsumsi, sedangkan pada 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2011. 

b. Peneliti terdahulu mencantumkan rasio aktivitas, tetapi pda peneliatian 

sekarang tdiak memakai rasio aktivitas. 

2.   Kennedy JSP (2003) 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh ROA, ROE, Earnings per share, 

profit margin, asset turnover, rasio leverage, dan debt to equity ratio terhadap 

return saham. Sample yang digunakan adalah LQ-45 di BEJ tahun 2001 dan 2002. 

Dengan menggunakan teknik analisis regresi hasil diperoleh menunjukkan hanya 

variable asset turnover, ROA, ROE, leverage ratio, debt to equity ratio, dan 

earnings per share memberikan hubungan yang nyata dengan return saham. 

Meskipun secara individu rata-rata hubungannya rendah, secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variable dependennya. 

Persamaan : 

a. Menggunakan variable return saham sebagai variable dependen, dan 

variable ROA, dan debt to equity ratio sebagai variable independennya 

b. Menggunakan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif, analisis regresi, 

uji F da uji t. 
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Perbedaan : 

a. Penggunaan variable ROE, Assaet Turnover, earnings per share, profit 

margin sebagai variable independennya, sedangkan penelitian sekarang 

tidak digunakan. 

b. Sample yang digunakan adalah LQ-45 di BEJ tahun 2001, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan LQ-45 di BEI tahun 2009-2011 

3.   Nurjanti Takarini dan Erni Ekawati (2003) 

Meneliti tentang manfaat rasio keuangan untuk memprediksi perubahan laba 

pada perusahaan manufaktur di pasar modal Indonesia. Dalam penelitiannya 

mereka meggunakan empat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba 

yaitu rasio leverage, rasio likuiditas, rasio produktifitas, dan rasio solvabilitas. 

Mereka menggunakan metode analisis yaitu analisis regresi logistic. 

Hasil dari teknik analisis ini adalah kebenaran prediksi model secara 

keseluruhan ternyata untuk prediksi satu tahun kedepan lebih besar daripada 

prediksi dua tahun kedepan. 

Persamaan : 

a. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio 

leverage, rasio likuiditas, rasio profitabilitas. 

Perbedaan : 

a. Pada penelitian sebelumnya menggunakan rasio solvabilitas, sedangkan 

penelitian sekarang tidak menggunakan rasio solvabilitas. 
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b. Pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik regresi logistic, 

sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda. 

c. Penelitian sebelumnya memprediksi perubahan laba, penelitian sekarang 

memprediksi return saham yang kembali. 

d. Obyek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan 

manufaktur di pasar modal Indonesia, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di BEI. 

 

4.   Tuasikal (2001)  

Tausikal (2001) menguji manfaat informasi akuntansi dalam memprediksi 

return saham. Sample yang digunakan adalah perusahaan manufaktur dan 

nonmanufaktur yang terdaftar di BEJ sejak tahun 1996-1997. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa untuk perusahaan pemanufakturan informasi akuntansi 

dalam bentuk rasio keuangan tidak bermanfaat dalam memprediksi return saham 

untuk periode satu tahun kedepannya. Sebaliknya, untuk memprediksi dua tahun 

kedepan hasil pengujiannya menunjukkan informasi akuntansi dalam bentuk rasio 

keuangan tertentu bermanfaat dalam memprediksi return saham. Di pihak lain 

informasi akuntansi dalam bentuk rasio keuangan tertentu memiliki kemampuan 

prediksi yang berbeda antara perusahaan pemanufakturan dan nonpemanufakturan 

dalam memprediksi return saham untuk periode dua tahun kedepan. 

Persamaan : 

a. Menggunakan return saham sebagai variable dependennya. 
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Perbedaan : 

a. Data sample yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan 

manufaktur dan non manufaktur yang terdaftar di BEJ. Sedangkan 

penelitian sekarang hanya menggunakan data perusahaan LQ-45 yang 

terdaftar di BEI. 

 

2.2 LANDASAN TEORI 

Pada landasan teori ini akan dijelaskan beberapa teori yang berhubungan 

dengan permasalahn yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan 

penyusunan hipotesis serta analisisnya. 

 

2.2.1 Pengertian saham 

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas asset-asset perusahaan yang 

menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor 

akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah 

dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Menurut Suad 

Husnan (2005:279), saham menunjukan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemilik saham suatu perusahaan, 

disebut sebagai pemegang saham, merupakan pemilik perusahaan. Tanggung 

jawab pemilik perusahaan yang berbentuk PT terbatas pada modal yang 

disetorkan. 

Menurut Pandji Anoraga dan Piji Pakarti (2008:54), definisi saham adalah 

sebagai berikut: 
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“Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. 

Dengan memiliki saham suatu perusahaan, investor dapat memperoleh keutungan 

seperti mendapatkan dividen, capital gain serta keuntungan nonfinansial lainnya, 

seperti kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan 

jalannya perusahaan.” 

Berdasarkan fungsinya, menurut Pandji Anoraga dan Piji Pakarti (2008:58) 

nilai suatu saham dibagi tiga jenis, yaitu sebagai berikut : 

a. Par Value (Nilai Nominal) 

Nilai nominal suatu saham adalah nilai yang tercantum pada saham untuk 

tujuan akuntansi (UU PT No. 1/1995). 

b. Base Price (Harga Dasar) 

Harga perdana (untuk menentukan niali dasar), dipergunakan dalam 

perhitungan indeks harga saham. Harga dasar akan berubah sesuai dengan aksi 

emiten. Untuk saham baru, harga dasar merupakan harga perdananya. 

c. Market Price 

Market price merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang 

paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar 

yang sedang berlangsung atau jika pasar sudah ditutup, maka harga pasar 

adalah harga penutupan (closing price).” 

Investor yang berinvestasi dalam bentuk saham, otomatis akan memiliki 

banyak keuntungan misalnya hak kepemilikan dalam suatu perusahaan dan return 

saham di masa mendatang. Banyak sedikitnya saham yang dibeli oleh investor 

akan menentukan presentase kepemilikan investor tersebut dalam suatu 
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perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Selain manfaat tersebut 

berinvestasi dalam bentuk saham banyak memberikan manfaat. Manfaat tersebut 

dapat dilihat dari segi manfaat ekonomis dan manfaat non ekonomis. 

Menurut eduardus tandelilin (2001:18), saham dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

1. Saham Biasa (common stock) 

Saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegang 

saham biasa tesebut mempunyai hak kepemilikan atas asset-asset 

perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham memiliki hak suara untuk 

memilih direktur maupun manajemen perusahaan dan ikut berperan dalam 

pengambilan keputusan penting perusahaan dalam rapat umum pemegang 

saham. 

2. Saham Preferen (Prefered stock) 

Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi 

karakteristik gabungan dari obligasi maupun saham biasa, karena saham 

preferen memberikan pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi, dan 

juga mendapatkan hak kepemilikan seperti pada saham biasa. 

Berdasarkan dari cara peralihannya, saham dibdakan menjadi dua 

macam (tjiptono darmadji, 2006:8), yaitu: 

1. saham atas unjuk (beares stock) 

artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar 

mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor yang lain. Secara 

hukum, siapa saja yang memegang saham tersebut, maka dialah yang 
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diakui sebagai pemiliknya dan berhak ikut hadir dalam rapat umum 

pemegang saham. 

2. Saham atas nama (registed stock) 

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dimana 

cara peralihannya harus melalui prosedur. 

 

2.2.2 Harga saham 

Harga Saham adalah harga yang terbentuk di bursa saham (Med Press: 58). 

Harga saham dapat diartikan juga harga per lembar saham yang berlaku di pasar 

modal. Harga saham di pasar modal terdiri atas tiga kategori, yaitu harga tertinggi 

(high price), harga terendah (low price) dan harga penutupan (close price). Harga 

tertinggi atau terendah merupakan harga yang paling tinggi atau paling rendah 

yang terjadi pada satu hari bursa. Harga penutupan merupakan harga yang terjadi 

terakhir pada saat akhir jam bursa (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). Berdasarkan 

ketiga kategori tersebut dapat dilihat bahwa perubahan harga saham yang terjadi, 

seperti masing-masing investor sering mempunyai persepsi yang berbeda, 

sehingga kerapkali salah dalam pengambilan keputusan investasi. Dampaknya 

investor sering tergesa-gesa untuk menjual sahamnya tanpa terlebih dahulu 

memperhitungkan apakah saham tersebut memiliki prospek yang bagus atau tidak 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2006).  

Penilaian harga saham dapat dilakukan melalui pendekatan fundamental dan 

teknikal. Pendekatan fundamental dengan cara memperhatikan faktor-faktor 

fundamental dari setiap perusahaan yang telah dicatat di bursa. Sedangkan 
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pendekatan teknikal dilakukan melalui metode peramalan dengan memperhatikan 

grafik kecendrungan harga saham (Tendi dkk, 2005). Penilaian kewajaran harga 

saham yang terbentuk di pasar modal oleh investor seringkali dilakukan melalui 

pendekatan fundamental. Pendekatan fundamental bertitik-tolak dari pemikiran 

bahwa harga saham yang wajar ditentukan oleh ekspektasi atas dividen, 

pertumbuhan keuntungan modal dan tingkat bunga diskon di masa depan. 

Harga saham perusahaan menunjukkan penilaian sentral dari seluruh pelaku 

pasar dan juga terhadap nilai pasar dari perusahaan tersebut. (Van Home 1997:8). 

Pasar saham bertindak sebagai barometer dari kierja bisnis, harga pasar 

menunjukkan seberapa baik manajemen menjalankan tugasnya atas nama para 

pemegang saham. Manajemen berada dalam pengawasan karena para pemegang 

saham yang tidak puas dengan kinerja manajemen dapat menjual saham mereka 

miliki dan menginvestasikan uangnya di perusahaan lain. Tindakan-Tindakan 

tersebut apabila dilakukan oleh para pemegang saham dapat mengakibatkan 

turunnya harga saham di pasar saham. 

Menurut Brigham and Weston (1996:50) harga saham dapat dipengaruhi 

oleh: 

1. Kinerja keuangan. Dilakukan sebagai dasar bagi para investor untuk 

penilaian harga saham yang dilihat dari laporan keuangan. 

2. Kondisi Perekonomian. Harga saham dapat berubah karena resesi ekonomi 

yang mengakibatkan penjualan merosot dan diikuti laba yang menurun. 

3. Perilaku Investor. Surat berharga mampu menyesuaikan dengan cepat 

terhadap situasi yang disekilibrium, oleh karena itu ekuilibrium yang 
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diharapkan akan diterima oelh investor jika ia membeli saham tersebut dan 

resiko arus kas yang diharapkan. 

4. Kondisi Bunga. Dalam bursa efek yang dinamis, tidak aneh jika harga 

saham biasa secara mendadak naik atau merosot dengan cepat. 

 

2.2.3 Return Saham 

Return merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung review atas 

investasi yang dilakukannya. Return dapat berupa return actual yang sudah terjadi 

atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa 

yang akan dating. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur return 

actual adalah return total. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu 

investasi dalam suatu periode tertentu. Return total terdiri dari capital gain (loss) 

dan yeld (Sunariyah, 2001;131). 

Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode lalu. Yield merupakan presentase penerimaan kas periodik 

terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. 

Dalam konteks manajemen investasi return dapat dibedakan menjadi return 

yang terjadi (realized return) dan return yang diharapkan (expected return). 

Adapun pengertian dari kedua jenis return di atas dikemukakan oleh Jogiyanto 

(2007:195) sebagai berikut: 

1. Return Realisasi (realized return) 

Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung 

menggunakan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai 
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salah satu pengukur kinerja perusahaan dan berguna sebagai dasar penentuan 

return ekspektasi dan resiko di masa datang. 

2. Return Ekspektasi (expected return) 

Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor 

di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah 

terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Komponen pengukuran return terdiri dari selisih harga investasi sekarang 

relatif dengan harga periode yang lalu (capital gain/loss) dan presentase 

penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu 

investasi (yield). 

Menurut jogiyanto (1998:109) cara perhitungan return yang diterima oleh 

para investor di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  Rit  =  
1

)1(

Pt

dtPtPt
 

Dimana : Rit : Return Saham 

  Pt – 1 : Harga sahan pada period eke t – 1 

  Pt : Harga saham pada periode ke t 

  Dt : Deviden per saham periode ke t 

Sedangkan menurut sunariyah (2004) return saham dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

  R  = 
0

01

P

PP
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Dimana : R : Return saham 

  P1 : harga jual saham (Harga penutupan Saham period ke t) 

  Po : harga beli saham (Harga penutupan Saham period ke t-1) 

Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa besarnya return dipengaruhi 

oleh harga saham. 

 

2.2.4 Saham LQ-45 

Indeks ini terdiri dari 45 saham yang dipilih setelah melalui beberapa criteria 

sehingga indeks ini terdiri dari saham-saham yang mempunyai lkuiditas yang 

tinggi dan nilai pasar. Saham-saham pada indeks LQ-45 harus memenuhi criteria 

dan melewati seleksi utama sebagai berikut: 

1. Masuk dalam rangking 60 besar dari total transaksi saham di pasar regular 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir) 

2. Rangking berdasrkan kapitalisasi pasar 

3. Telah tercatat di BEI minimum 3 bulan 

4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi 

dan jumlah hasil perdagangan transaksi pasar regular. 

Saham-saham yang termasuk dalam LQ-45 terus dipantau dan setiap 6 bulan 

akan diadakan review (awal februari dan agustus). Apabila ada saham yang sudah 

tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan saham lain yang memenuhi syarat. 

Pemilihan saham-saham LQ-45 harus wajar, oleh karena itu BEJ mempunyai 

komite penasihat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas dan 

professional di bidang pasar modal (IHSG, 1997). 
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Indeks LQ-45 dilaporkan dan dipublikasikan dalam bentuk statistika bulanan 

di BEJ dengan tujuan untuk menyediakan sarana yang obyektif dan terpecaya bagi 

analisis keuangan, manajer, investasi dan pemerhati pasar modal lainnya dalam 

memonitor pergerakan dari saham-saham yang aktif diperdagangan. 

 

2.2.5 Liquidity Ratio (CURRENT) 

Rasio Likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Menurut 

Kashmir (2008:133) tujuan dan manfaat dari rasio likuiditas adalah mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau hutang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih, mengukur kemampuan perusahaan  membayar 

kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan, mengukur 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar 

tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang, mengukur atau membandingkan 

antara jumlah pesediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan, mengukur 

seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang, sebagai alat 

perencana ke depan terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang, 

untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu 

dengan membandingkannya untuk beberapa periode, untuk melihat kelemahan 

yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva 

lancar dan hutang lancar, dan menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk 

memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 
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Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada 

saat ditagih secara keseluruhan, dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar 

yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. 

Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat 

keamanan (margin of safety) perusahaan. Rumus untuk menghitung current ratio 

menurut Kashmir (2008:135) adalah: 

CURRENT = Aktiva Lancar 

    Hutang Lancar 

Dari hasil pengukuran rasio apabila rasio lancar rendah dapar dikatakan 

bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar hutang, namun bila hasil 

pengukuran tinggi belum tentu juga kondisi perusahan sedang baik. Hal ini dapat 

saja terjadi karena aktiva lancar tidak digunakan sebaik mungkin. 

 

2.2.6 leverage Ratio (DTE) 

Dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber. Sumber-

sumber dana yang dapat diperoleh adalah pinjaman atau dari modal sendiri. 

Keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman 

haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Dalam hal ini leverage 

ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas 

perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya besarnya jumlah hutang yang digunakan 

perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan modal 

sendiri. 
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Keuntungan dengan menggunakan rasio ini adalah dapat menilai kemampuan 

posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain, menilai kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, mengetahui keseimbangan 

antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, berguna untuk 

mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan, untuki menilai 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, dan untuk menilai 

seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.. 

Semakin tinggi proprosi debt relative terhadap ekuitas meningkatkan resiko 

perusahaan. sebagaimana rasio lainnya factor industri dan ekonomi sangat 

mempengaruhi, baik tingkat debt maupun sifat debt ( jatuh tempo dan tingkat 

bunga tetap dan variable). Misalnya industri dengan modal yang intensif 

cenderung untuk menggunakan tingkat debt yang tinggi untuk mendanai property, 

plan, and equipment-nya. Debt untuk mendanai kegiatan semacam itu harus 

bersifat jangka panjang agar sesuai dengan jangka waktu asset yang diperoleh. 

Debt ratio ditunjukkan dengan perbandingan debt to total capital, debt to equity. 

Pada penelitian ini rasio leverage di proksikan dengan Debt to equity Ratio (DTE). 

Menurut Kashmir (2008:157), debt to equity ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk 

mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk, mengetahui setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang. Bagi kreditor, semakin besar 

rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko 

yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan, namun bagi 
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perusahaan, semakin besar rasio akan semakin baik. Sebalinya dengan rasio yang 

rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin 

besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan 

terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang 

kelayakan dan resiko keuangan perusahaan. Rumus untuk mencari debt to equity 

ratio adalah sebagai berikut : 

  DTE = 
Equity

Debt
 

Dimana :  Debt  : Total hutang 

   Equity  : Ekuitas 

 

2.2.7 Profitability Ratio (ROA) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Mamduh M 

Hanafi dan Abdul Halim, 2005:82). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang 

dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Dikatakan perusahaan 

memiliki profitabilitas yang baik apabila mampu memenuhi target laba yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. 

Rasio profitabilitas juga memilik tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi 

pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan. 

Tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas adalah untuk mengukur atau 

menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk 

menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, untuk menilai besarnya laba 
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bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, dan untuk mengukur produktivitas 

seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri. 

Investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan, menunjang, dan meningkatkan profit. Profitability dapat diukur 

beberapa hal yang berbeda, namun dalam dimensi yang saling terkait. Pertama, 

terdapat hubungan antara profit dengan sales sehingga terjadi residual return bagi 

perusahaan per rupiah penjualan. Pengukuran yang lainnya adalah return on 

investment (ROI) atau disebut juga return on asset (ROA), yang berkaitan dengan 

profit dan investasi atau asset yang digunakan untuk menghasilkannya. Return on 

sales dapat berupa rasio gross margin, operating margin, profit margin. Return on 

investment dapat berupa rasio return on asset, dan return on equity. 

Pada penelitian ini rasio profitabilitas di proksikan dengan return on total 

assets (ROA). Rasio ini mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga 

dan pajak. Hasil pengembalian total aktiva atau total investasi menunjukkan 

kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Perusahaan mengharapkan adanya hasil pengembalian yang sebanding 

dengan dana yang digunakan. Hasil pengembalian ini dapat dibandingkan dengan 

penggunaan alternative dari dana tersebut. Sebagai salah satu ukuran keefektifan, 

maka semakin tinggi hasil pengembalian, semakin efektiflah perusahaan. Rumus 

menghitung pengembalian ROA menurut Dewi Astuti (2004:37) adalah sebagai 

berikut : 

 



27 

 

ROA = Laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa 

      Total Aktiva 

 

2.2.8 Hubungan Rasio Keuangan dengan Return Saham 

Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Dalam berinvestasi investor pasti mengharapkan 

return yang tinggi oleh karena itu investor pasti akan melakukan analisis terhadap 

rasio keuangan perusahaan sebelum berinvestasi. 

Menurut Ardi Hamzah (Vol. 6 No. 1, 2007) hubungan antara rasio-rasio 

keuangan dengan return saham adalah sebagai berikut: 

“Rasio likuiditas digunakan untuk mengestimasi return dikarenakan 

mempunyai hubungan positif. Semakin liquid, maka semakin besar return suatu 

perusahaan. Untuk rasio solvabilitas (leverage) menunjukan hubungan negatif 

dengan return, semakin besar hutang perusahaan semakin kecil return yang akan 

di dapat oleh perusahaan. Untuk rasio profitabilitas juga mempunyai hubungan 

positif. Semakin tinggi keuntungan perusahaan return yang diperoleh 

jugasemakin besar”. 

Berikut ini adalah penjabaran hubungan-hubungan rasio keuangan dengan 

return saham : 

1. CURRENT ratio dengan return saham 

Current ratio menunjukkan berapa kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin 

tinggi rasio ini semakin baik, karena semakin baik kemampuan perusahaan 
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untuk memenuhi hutang jangka pendeknya, maka diharapkan akan adanya 

peningkatan laba bersih dan harga saham yang akan diikuti peningkatan 

return saham. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Meythi (2007), pada penelitian tersebut peneliti mencoba meneliti 

rasio keuangan yang paling baik untuk memprediksi return saham, dan 

kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi 

current ratio perusahaan maka semakin tinggi posisi likuiditas perusahaan 

tersebut, dengan kata lain semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan 

maka semakin baik peringkat perusahaan tersebut sehingga return saham 

juga meningkat. 

2. Debt to Equity (DTE) Ratio dengan return saham 

Rasio yang kedua adalah debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan 

berapa bagian setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan hutang, 

semakin tinggi rasio ini maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh 

investor, sebaliknya semakin rendah rasio ini menunjukkan semakin kecil 

resiko yang dihadapi oleh investor, hal ini akan berpengaruh terhadap 

harga saham perusahaan yang selanjutnya akan berpengaruh juga terhadap 

return yang akan diterima oleh investor. Pada peneltian Ulupui (2009), 

variable debt to equity dengan return saham menunjukkan hasil positif dan 

tidak signifikan, yang berarti hal tersebut mengindikasikan bahwa debt to 

equity ratio tidak menyebabkan perubahan return saham satu tahun 

kedepan. Meskipun penelitian dari Ulupui (2009) menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan, bukan berarti bahwa investor dapat mengabaikan debt to 
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equity ratio perusahaan, sering kali kondisi financial distress yang dialami 

perusahaan disebabkan oleh kegagalan dalam membayar hutang. Hal ini 

menunjukkan bahwa debt to quity ratio juga memberikan pengaruh 

terhadap return saham perusahaan untuk periode satu tahun ke depan. 

3. Return on Asset (ROA) dengan return saham 

Return on asset atau sering juga disebut return on investment 

menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan (earnings 

power). Semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan, karena hal 

ini menunjukkan bahwa semakin efektif dan efisien perusahaan dalam 

menggunakan keseluruhan aktivanya untuk memperoleh laba dan begitu 

juga sebaliknya. Maka nilai perusahaan itu semakin tinggi, tingginya nilai 

perusahaan akan berpengaruh terhadap harga saham yang juga akan 

berdampak positif terhadap return saham. Menurut Ulupui (2009) semakin 

tinggi earnings power semakin efisien perputaran asset dan atau semakin 

tinggi profit margin yang diperoleh perusahaan, hal ini berdampak pada 

peningkatan penilaian perusahaan yang dalam hal ini return saham satu 

tahun kedepan. Penelitian Ulupui (2009) mendukung hasil penelitian 

terdahulu yaitu Kenndy (2003). 
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2.3 KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan uraian di atas suatu hipotsis penelitian alternative sebagai 

berikut: 

H1  : Informasi keuangan dalam bentuk rasio likuiditas berpegaruh 

signifikan terhadap return saham untuk peiode satu tahun kedepan.  

H2   : Informasi keuangan dalam bentuk rasio leverage berpegaruh 

signifikan terhadap return saham untuk peiode satu tahun kedepan.  

H3   : Informasi keuangan dalam bentuk rasio profitabilitas berpegaruh 

signifikan terhadap return saham untuk peiode satu tahun kedepan.  
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