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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian ini menggunakan acuan dengan keterkaitan teori dari penelitian-

penelitian terdahulu. Berikut ini uraian dari beberapa penelitian terdahulu, beserta 

persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini. 

1. Ni Putu Anning Widar Ayu Lupita Siwi dan I Nyoman Wijana 

Asmara Putra (2016) 

Judul penelitian “Pengaruh Loan to Asset Ratio, Debt Equity Ratio, Net 

Profit Margin dan Price to Book Value pada Return Bank”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Loan to Asset Ratio (LAR), Debt Equity 

Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Price to Book Value (PBV) pada 

return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 

pengamatan tahun 2010-2014. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan 

teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa Loan to Asset Ratio, Net Profit Margin, dan Price to Book 

Value berpengaruh positif pada return saham, sedangkan Debt Equity Ratio tidak 

berpengaruh positif pada return saham. 

Persamaan : Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan variabel return saham sebagai variabel dependen 
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Perbedaan  : 

1. Periode pengamatan penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2010-2014, 

sedangkan dalam penelitian sekarang ini periode pengamatan dari tahun 

2012-2015 

2. Penelitian terdahulu variabel independennya Loan to Asset Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Net Profit Margin, dan Price to Book Value. Sedangkan 

penelitian sekarang variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio, 

Earning per Share, Net Profit Margin dan Price to Book Value 

2. Michael Aldo Carlo (2014) 

Judul penelitian “Pengaruh Return on Equity, Dividend Payout Ratio, dan 

Price to Earnings Ratio pada Return Saham”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh return on equity, dividend payout ratio, dan price to 

earnings ratio pada return saham. Data yang digunakan adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dan teknik analisis yang digunakan 

yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan variabel ROE 

dan DPR berpengaruh positif dan signifikan pada return saham, sedangkan 

variabel PER tidak berpengaruh pada return saham. 

Persamaan  : Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan variabel return saham sebagai variabel dependen 

Perbedaan  : 

1. Periode pengamatan penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2010-2012, 

sedangkan dalam penelitian sekarang ini periode pengamatan dari tahun 

2012-2015 
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2. Penelitian terdahulu variabel independennya Return on Equity, Dividend 

Payout Ratio, dan Price to Earnings Ratio, sedangkan penelitian sekarang 

variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio, Earning per Share, 

Net Profit Margin dan Price to Book Value 

3. Penelitian terdahulu memilih sampel perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ45 di BEI, sedangkan penelitian sekarang memilih sampel 

perusahaan perbankan go public yang terdaftar di BEI 

3. Dedi Aji Hermawan (2012) 

Judul penelitian “Pengaruh Debt to Equity Ratio, Earning per Share dan 

Net Profit Margin Terhadap Return Saham”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh debt to equity ratio, earning per share dan net profit margin 

secara parsial maupun simultan terhadap return saham pada perusahaan 

perbankan yang listing di BEI tahun 2008-2010. Metode analisis data 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

besarnya pengaruh Debt to Equity Ratio, Earning per Share dan Net Profit 

Margin secara simultan terhadap return saham adalah 24,3 % dan sisanya sebesar 

74,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

Besarnya pengaruh secara parsial Debt to Equity Ratio terhadap return saham 

adalah 8,07%. Besarnya pengaruh secara parsial Earning per Share terhadap 

return saham adalah 16,08%. Sedangkan Net Profit Margin secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Persamaan  : Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan variabel return saham sebagai variabel dependen 
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Perbedaan  : 

1. Periode pengamatan penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2008-2010, 

sedangkan dalam penelitian sekarang ini periode pengamatan dari tahun 

2012-2015 

2. Penelitian terdahulu variabel independennya Debt to Equity Ratio, 

Earning per Share dan Net Profit Margin, sedangkan penelitian sekarang 

variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio, Earning per Share, 

Net Profit Margin dan Price to Book Value 

4. Rintistya Kurniadi (2012) 

Judul penelitian “Pengaruh CAR, NIM, LDR Terhadap Return Saham 

Perusahaan Perbankan Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh CAR, NIM, LDR terhadap return saham perusahaan perbankan 

Indonesia. Metode pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan teknik 

analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa capital adequacy ratio, net interest margin, 

dan loan to deposit ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial net interest margin 

berpengaruh positif terhadap return saham, loan to deposit ratio berpengaruh 

positif terhadap return saham, sedangkan capital adequacy ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham.  

Persamaan  : Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan variabel return saham sebagai variabel dependen 
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Perbedaan  : 

1. Periode pengamatan penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2008-2010, 

sedangkan dalam penelitian sekarang ini periode pengamatan dari tahun 

2012-2015 

2. Penelitian terdahulu variabel independennya Capital Aduquacy Ratio, Net 

Interest Margin, dan Loan To Deposit Ratio, sedangkan penelitian 

sekarang variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio, Earning per 

Share, Net Profit Margin dan Price to Book Value 

5. I Made Januari Antara (2012) 

Judul penelitian “Pengaruh Dividend Payout Ratio, Price to Book Value 

Ratio, dan Price to Earnings Ratio pada Return Saham di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh 

dividend payout ratio, price to book value ratio, dan price to earnings ratio pada 

return saham di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya 

variabel DPR yang tidak berpengaruh pada return saham, sedangkan PBV dan 

PER berpengaruh negatif terhadap return saham di BEI. 

Persamaan  : Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan variabel return saham sebagai variabel dependen 

Perbedaan  : 

1. Periode pengamatan penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2009-2011, 

sedangkan dalam penelitian sekarang ini periode pengamatan dari tahun 

2012-2015 
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2. Penelitian terdahulu variabel independennya Dividend Payout Ratio, Price 

to Book Value Ratio, dan Price to Earnings Ratio, sedangkan penelitian 

sekarang variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio, Earning per 

Share, Net Profit Margin dan Price to Book Value 

3. Penelitian terdahulu memilih sampel perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks LQ45 di BEI, sedangkan penelitian sekarang memilih sampel 

perusahaan perbankan go public yang terdaftar di BEI 

6. Yeye Susilowati dan Tri Turyanto (2011) 

Judul penelitian “Reaksi Signal Rasio Profitabilitas dan Rasio Solvabilitas 

Terhadap Return Saham Perusahaan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh faktor fundamental (EPS, NPM, ROA, ROE dan DER) 

terhadap return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan Debt 

to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap return saham, Earning 

per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA) dan Return 

on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Persamaan  : Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan variabel return saham sebagai variabel dependen 

Perbedaan  : 

1. Periode pengamatan penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2006-2008, 

sedangkan dalam penelitian sekarang ini periode pengamatan dari tahun 

2012-2015 
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2. Penelitian terdahulu variabel independennya Debt to Equity Ratio (DER), 

Earning per Share (EPS), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset 

(ROA) dan Return on Equity (ROE), sedangkan penelitian sekarang 

variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio, Earning per Share, 

Net Profit Margin dan Price to Book Value 

3. Penelitian terdahulu memilih sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang memilih 

sampel perusahaan perbankan go public yang terdaftar di BEI 

7. Agung Sugiarto (2011) 

Judul penelitian “Analisa Pengaruh Beta, Size Perusahaan, DER, dan PBV 

Ratio Terhadap Return Saham”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh beta, size Perusahaan, DER, dan PBV ratio terhadap return 

saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beta mempunyai dampak yang 

positif terhadap return saham tetapi tidak signifikan, besar kecilnya perusahaan 

dan rasio PBV mempunyai dampak positif dan signifikan. Sedangkan rasio DER 

mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap return saham. Dampak 

variabel-variabel pada return saham pada perusahaan yang terdaftar di Main 

Board Index (MBX) lebih tinggi daripada perusahaan yang terdaftar pada 

Development Board Index (DBX). 

Persamaan : Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan variabel return saham sebagai variabel dependen 
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Perbedaan  : 

1. Periode pengamatan penelitian terdahulu dimulai dari tahun 2003-2005, 

sedangkan dalam penelitian sekarang ini periode pengamatan dari tahun 

2012-2015 

2. Penelitian terdahulu variabel independennya Beta, Size Perusahaan, DER, 

dan PBV Ratio, sedangkan penelitian sekarang variabel independennya 

adalah Debt to Equity Ratio, Earning per Share, Net Profit Margin dan 

Price to Book Value 

3. Penelitian terdahulu memilih sampel perusahaan yang terdaftar pada 

Indeks Papan Utama (Main Board Exchange) dan Indeks Papan 

Pengembang (Development Board Exchange) di Bursa Efek Indonesia, 

sedangkan penelitian sekarang memilih sampel perusahaan perbankan go 

public yang terdaftar di BEI 
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Tabel 2.1 

  Tabel Matriks 

Identifikasi Variabel Dependen : Return Saham 

No Penelitian Independen 

  LAR DER NPM PBV ROE DPR PER EPS CAR NIM LDR ROA BETA Size 

Perusahaan 

1 Ni Putu Anning dan I Nyoman 

Wijana (2016) 

S TS 

 

S S - - - - - - 

 

- - - - 

2 Michael Aldo Carlo (2014) - - - - S S TS - - - - - - - 

3 Dedi Aji Hermawan (2012) - S TS S - - - S - - - - - - 

4 Rintistya Kurniadi (2012) - - - - - - - - S S S - - - 

5 I Made Januari Antara (2012) - - - S - TS TS - - - - - - - 

6  Yeye dan Tri Turyanto (2012) - S TS - TS - - TS - - - TS - - 

7 Agung Sugiarto (2012) - S - S - - - - - - - - TS S 

Sumber : Berbagai jurnal yang dipublikasikan 

Keterangan : 

S  : Signifikan 

TS  : Tidak Signifikan
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Signalling Theory 

Signalling theory merupakan suatu tindakan yang mengandung informasi, 

dan hal ini disebabkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi menjelaskan 

tentang bagaimana para investor memiliki informasimasi merupakan kondisi 

dimana suatu pihak mempunyai informasi lebih banyak, dibandingkan pihak lain 

(Brigham and Houtson, 2011:435). Teori signalling lebih menekankan terhadap 

pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan 

investasi pihak diluar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi para 

investor dan pelaku bisnis karena informasi banyak menyajikan keterangan atau 

gambaran keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang 

bagi perusahaan. Informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu 

diperlukan oleh investor sebagai alat untuk mengambil keputusan berinvestasi. 

Menurut Jogiyanto (2014:586), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Teori 

signalling berhubungan dengan return saham karena jika bank mengungkapkan 

informasi secara luas maka investor akan tertarik untuk menanamkan modal pada 

suatu bank yang menandakan bahwa bank tersebut memiliki kinerja dan peforma 

yang baik. Sedangkan apabila bank tidak mengungkapkan informasi secara luas, 

maka investor akan berfikir kembali untuk menanamkan modalnya karena bank 

tersebut masih belum menunjukkan kinerja dan peforma yang baik. 
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Pengungkapan informasi risiko harus memadai agar dapat digunakan dalam 

pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. 

 

2.2.2 Investasi 

Kegiatan menanamkan dana secara langsung dan tidak langsung yang 

berpeluang untuk memperoleh laba dari hasil penanaman modal di masa depan 

disebut sebagai kegiatan investasi. Salah satu pilihan untuk memperoleh 

penghasilan yang lebih tinggi di masa depan adalah dengan melakukan kegiatan 

investasi. Hal terpenting dalam menanamkan modal yaitu harus ada ketersediaan 

dana sebagai komitmen untuk mengikat aset. 

Investasi dibagi menjadi dua komponen, yaitu investasi yang berbentuk 

aktiva riil (real estate) dan investasi yang berbentuk surat-surat berharga. 

Investasi riil merupakan investasi yang berbentuk aset nyata misalnya rumah, 

tanah, emas, dan mesin-mesin. Sedangkan investasi yang menyangkut surat-surat 

berharga sebagai bentuk investasinya disebut sebagai investasi finansial. Surat-

surat berharga tersebut meliputi saham, obligasi dan deposito yang pada 

prinsipnya berupa klaim atas aktiva riil yang dimiliki oleh entitas. Pasar modal 

harus bersifat likuid dan efisien, sehingga menarik para penjual dan pembeli untuk 

berpartisipasi. Pasar modal dapat dikatakan likuid, apabila penjual dan pembeli 

menjalankan transaksi jual beli saham dan surat berharga lainnya secara cepat dan 

lancar. Pasar modal dikatakan efisien jika dari surat-surat berharga mencerminkan 

nilai dari perusahaan secara akurat (Eduardus, 2010:384). 
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2.2.3 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual 

dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), 

sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan 

pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang 

menurut mereka menguntungkan. Secara umum pasar modal merupakan lembaga 

keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan surat 

berharga. Pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan 

saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai 

jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2011:4). Pasar modal sering disebut 

juga Bursa Efek. Pasar modal yang ada di negara Indonesia adalah Bursa Efek 

Indonesia. 

 

2.2.4 Instrumen Pasar Modal 

Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang 

diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan 

kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal (Kasmir, 2008:208). Adapun jenis 

instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut.  

a. Saham (Stocks) 

Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik 

saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliknya, 

maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang 
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diperoleh dari saham dikenal dengan nama deviden. Pembagian deviden 

ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

b. Obligasi (Bonds)  

Surat berharga obligasi merupakan instrument utang bagi perusahaan yang 

hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam 

bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak 

terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. 

 

2.2.5 Saham  

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang 

atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut (Tjiptono Darmaji dan Hendi 

M. Fakhrudin, 2001:5). Saham menarik bagi investor karena berbagai alasan. Bagi 

beberapa investor, membeli saham merupakan cara untuk mendapatkan kekayaan 

besar (capital gain) yang relatif cepat. Sementara bagi investor yang lain, saham 

memberikan penghasilan yang berupa deviden. 

 

2.2.6 Return Saham  

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Setiap investasi baik jangka pendek 

maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan 

yang disebut return, baik langsung maupun tidak langsung. Return saham 

dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan return 
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ekspektasi (expected return). Return realisasi (realized return) merupakan return 

yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis dan digunakan sebagai 

salah satu alat pengukur kinerja perusahaan. Sedangkan return ekspektasi 

(expected return) merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor 

di masa mendatang. Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada 

ketidakpastian antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan 

dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, 

semakin besar pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi 

memiliki hubungan positif dengan risiko (Jogiyanto, 2014:240). Return 

menggambarkan hasil yang diperoleh investor dari aktivitas investasi yang telah 

dilakukan selama periode waktu tertentu, yang terdiri dari capital gain (loss) dan 

yield (Jogiyanto, 2014:242) 

Investasi terdiri dari dua bagian utama, yaitu investasi dalam bentuk aktiva 

riil (real estate) dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas. 

Investasi riil merupakan aktiva berwujud atau aset nyata seperti rumah, tanah, 

emas, dan mesin-mesin. Sedangkan investasi finansial melibatkan surat-surat 

berharga, misalnya deposito, saham, ataupun obligasi yang pada dasarnya 

merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas. Untuk menarik 

penjual dan pembeli, pasar modal harus bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar 

modal dikatakan likuid apabila penjual dapat menjual dan pembeli dapat membeli 

surat-surat berharga dengan cepat (Eduardus, 2010:384). Rumus untuk 

menghitung return saham adalah sebagai berikut : 
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2.2.7 Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh 

utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 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 utang. 

Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak 

menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan 

yang mungkin terjadi di perusahaan. Sebaliknya 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 

risiko keuangan perusahaan (Kasmir, 2008:157-158). Debt to Equity Ratio dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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2.2.8 Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham. 

Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena 

semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham (Tjiptono Darmaji dan 

Hendi M. Fakhrudin, 2001:139). Earning Per Share (EPS) adalah keuntungan 

perusahaan yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Tapi dalam prakteknya, 

tidak semua keuntungan ini dapat dibagikan, ada sebagian yang ditahan sebagai 

laba ditahan.  

Earning Per Share (EPS) merupakan laba bersih setelah bunga dan pajak 

dibagi dengan jumlah saham beredar. Kemampuan sebuah perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dalam per lembar saham merupakan indikator 

fundamental keuangan perusahaan yang nantinya menjadi acuan para investor 

dalam memilih saham. Oleh karena penilaian yang akurat dan cermat bisa 

meminimalkan resiko sekaligus membantu investor dalam meraih keuntungan. 

Earning Per Share dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

2.2.9 Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio keuangan yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasional 

pokok perusahaan. Net Profit Margin (NPM) berfungsi untuk mengukur tingkat 
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pengembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Net Profit Margin 

adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar presentase pendapatan bersih 

yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi (Sofyan, 

2013:304). Net Profit Margin dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

2.2.10 Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar (market ratio) yang 

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 

PBV ditunjukkan dengan perbandingan antara harga saham terhadap nilai buku 

dihitung sebagai hasil dari ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang 

beredar. Rasio yang menunjukkan perbandingan harga saham di pasar dengan 

nilai buku saham tersebut yang digambarkan di neraca (Sofyan, 2013:311).  Price 

to Book Value dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

Dimana : 

Ps  : Harga per saham 

BVS : Book Value per Share 
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Sedangkan rumus untuk menghitung Book Value per Share adalah sebagai 

berikut: 

 

 

2.2.11 Pengaruh Antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen 

1. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham 

DER adalah perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri 

(ekuitas). Rasio ini menjelaskan proporsi besarnya sumber-sumber dalam 

pendanaan jangka panjang terhadap aset perusahaan. Tingkat Debt to Equity Ratio 

(DER) yang tinggi menunjukkan komposisi total hutang (hutang jangka pendek 

dan hutang jangka panjang) semakin besar apabila dibandingkan dengan total 

modal sendiri, sehingga ini akan berdampak pada semakin besar pula beban 

perusahaan terhadap pihak eksternal (para kreditur). 

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah rasio 

DER, karena rasio ini menyebabkan kenaikan dan penurunan harga saham. 

Semakin rendah tingkat Debt to Equity Ratio akan memberikan sinyal positif bagi 

calon investor yang akan menanamkan modalnya, karena dengan demikian 

perusahaan dapat menutupi banyaknya utang dengan modal. Apabila investor 

banyak yang berminat menanamkan modalnya, maka harga saham akan semakin 

tinggi. Bukti mengenai pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap return saham 

ditunjukkan oleh penelitian Dedi Aji Hermawan (2012) yang menyatakan bahwa 

Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham.  
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2. Pengaruh Earning Per Share terhadap Return Saham 

Pemegang saham dan calon investor pada umumnya akan tertarik pada 

Earning Per Share (EPS), karena EPS merupakan salah satu indikator 

keberhasilan suatu perusahaan. Earning Per Share di peroleh dari laba bersih 

setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah saham beredar.  EPS menunjukkan 

seberapa besar keuntungan yang diberikan kepada investor dari setiap lembar 

saham yang dimilikinya. 

Berdasarkan tingkat keberhasilan perusahaan tersebut, para investor akan 

memperhatikan pengaruhnya di masa yang akan datang dengan melihat prospek 

perusahaan yang baik. Bahan pertimbangan bagi para investor dalam membuat 

keputusan untuk berinvestasi yaitu tingkat pertumbuhan laba per lembar saham 

mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga akan memberikan sinyal positif 

pada calon investor. Pertumbuhan Earning per Share yang tinggi akan 

menyebabkan harga saham dan return saham mengalami kenaikan. Bukti 

mengenai pengaruh Earning Per Share terhadap return saham ditunjukkan oleh 

penelitian Dedi Aji Hermawan (2012) yang menyatakan bahwa Earning Per 

Share mempunyai pengaruh pada return saham.  

3. Pengaruh Net Profit Margin terhadap Return Saham 

Net Profit Margin merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

terhadap total penjualan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih atas total penjualan bersih yang dicapai oleh 

perusahaan. Semakin tinggi NPM suatu perusahaan berarti semakin baik kinerja 

perusahaan tersebut dari sudut manajemen. Semakin meningkatnya keuntungan 
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(laba bersih sesudah pajak) akan mencerminkan bagian laba dalam bentuk dividen 

maupun capital gain yang diterima oleh para pemegang saham juga semakin 

besar.  

Semakin tinggi rasio NPM akan semakin baik karena menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang besar, sehingga kedepannya 

memberikan sinyal positif bagi calon investor untuk menanamkan dana dan 

mengakibatkan return saham semakin meningkat. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Yeye, S. dan Tri, T. (2011) menunjukkan bahwa variabel Net 

Profit Margin tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

4. Pengaruh Price to Book Value terhadap Return Saham 

Price to Book Value merupakan rasio antara harga pasar saham terhadap 

nilai bukunya. Pada umumnya perusahaan yang beroperasi dengan baik akan 

mempunyai rasio PBV lebih besar dari satu (>1). Hal ini disebabkan karena PBV 

yang semakin besar menunjukkan harga dari saham tersebut semakin meningkat. 

Semakin tinggi rasio PBV suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula 

penilaian investor terhadap perusahaan yang bersangkutan. Apabila harga saham 

terlampau tinggi maka akan memberikan sinyal positif bagi calon investor, 

sehingga harga saham dan return saham meningkat. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh I Made Januari Antara (2012) menunjukkan bahwa variabel Price 

to Book Value berpengaruh terhadap return saham. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran ini dibuat karena bertujuan untuk mempermudah 

dalam memahami hubungan Debt to Equity Ratio, Earning Per Share, Net Profit 

Margin, dan Price to Book Value terhadap Return Saham Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Peningkatan DER, EPS, NPM, dan PBV akan menyebabkan peningkatan 

harga pasar saham. Kenaikan harga pasar saham akan mempengaruhi hasil 

pengembalian yang akan diperoleh investor dalam bentuk capital gain atau loss 

dan dividen. Untuk membuktikannya, maka dilakukan pengujian hipotesis apakah 

DER, EPS, NPM, dan PBV mempunyai pengaruh terhadap return saham. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus 

dilakukan pengujian. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan 

landasan teori yang ada, maka dalam penelitian ini dapat dibuat sebuah hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham. 

H2 : Earning Per Share berpengaruh terhadap return saham. 

H3 : Net Profit Margin berpengaruh  terhadap return saham. 

H4 : Price to Book Value berpengaruh terhadap return saham. 

 


