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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentunya tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakuan memiliki 

keterkaitan yang sama  beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan 

diteliti. 

 

1. Anwaar Maryyam (2016) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dampak kinerja perusahaan 

yangterdiri dari Earning Per Share (EPS), Quick Ratio (QR), Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPR) terhadap return 

saham. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (Y) 

return saham dan variabel independen (X) yang terdiri dari Earning Per Share (EPS), 

Quick Ratio (QR), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Profit 

Margin (NPR). Kemudian objek penelitian ini menggunakan perusahaan yang 

terdaftar di FTSE-100 index London pada periode 2005-2014. Teknik analisis data 

penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Net Profit Margin (NPM) dan Return On Assets (ROA) memiliki 

pengaruh signifikan positif terhdap return saham. Sedangkan Earning Per Share 
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(EPS) berpengaruh signifikan negtif terhadap return saham. Dan Return On 

Equity (ROE) dan Quick Ratio (QR) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada: 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham  

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio profitabilitas (Earning Per 

Share (EPS)) 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan  variabel independen (X) Quick ratio (QR), 

Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA) dan Return On Equity 

(ROE), tetapi penelitian sekarang menggunakan variabel independen (X) 

rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)), rasio pasar (Dividend Payout Ratio 

(DPR)) dan rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)). 

b. penelitian terdahulu menggunakan perusahaan FTSE-100 index London, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan manufaktur yang terdaftra di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

c. Periode peneliti terdahulu yaitu pada tahun 2005-2014, sedangkan periode 

peneliti sekarang yaitu pada tahun 2012-2016. 

2. Rafrini Amyulianthy dan Elsa K. Ritonga (2016)  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Economic Value 

Added (EVA) dan Earning Per Share (EPS) terhadap return saham. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian yaitu variabel dependen (Y) return saham dan 

variabel independen terdiri dari variabel (X) Economic Value Added (EVA) dan 
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Earning Per Share (EPS). Kemudian obyek penelitian ini menggunakan 21 

perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada periode 2013-2014. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan 

purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Economic Value Added 

(EVA) berpengaruh positif terhadap return saham, sedangkan Earning Per Share 

(EPS) juga berpengaruh positif terhadap return saham.  

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham  

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio profitabilitas (Earning Per 

Share (EPS)) 

c. Menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen (X) Economic Value 

Added (EVA) sedangkan peneliti sekarng tidak menggunakan, tetepi 

menggunakan variabel independen (X) rasio pasar (Price Earning Ratio 

(PER)), rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)) dan rasio solvabilitas 

(Debt to Equity Ratio (DER)). 

b. Penelitian terdahulu mengguakan saham perusahaan yang terdaftar di indeks 

LQ45 sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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c. Penenilti terdahulu menggunakan periode penelitian pada tahun 2013-2014, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode penelitian pada tahun 

2012-2016.  

3. Susi Mujia Ningsih dan Suwardi Bambang Hermanto (2015) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

kineja keuangan dan Economc Value Added (EVA) terhadap return saham. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel dependen (Y) return 

saham dan variabel independen (X) kinerja perusahaan yang terdiri dari Retuen 

On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Price 

Earing Ratio (PER) dan Economic Value Added (EVA). Selanjutnya obyek 

penelitian ini menggunakan 18 perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan periode 2011-

2013, dengan 54 laporan keuangan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. 

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik anlisis data regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Return On Asset 

(ROA) (X1) tidak berpengaruh terhadap return saham. (2) Return On Equity 

(ROE) (X2) berpengruh signifikn terhadap return saham. (3) Earning Per Share 

(EPS) (X3) berpengaruh signifikan terhadap return saham (4) Price Earning Ratio 

(PER) (X4) berpengaruh signifikan terhadap return saham (5) Ecconomic Value 

Added (EVA) (X5) secara parsial memiliki pengaruh  signifikan terhadap return 

saham. 
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Persamaan anatara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada : 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham 

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio profitabilitas (Earning Per 

Share (EPS)) dan rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)). 

c. Menggunakan teknik pengmbilan sampel purposive sampling dan teknik 

analisis data analisis regresi linier berganda. 

d. Menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak 

pada : 

a. Peneliti terdahulu menggunakan sektor jasa trasnportasi sedangkan peneliti 

sekarang mengguanakan sektor manufaktur dalam penelitian. 

b. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE) dan Economic Value Added (EVA) 

sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan tetapi menggunakan 

rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)) dan rasio solvabilitas (Debt to 

Equity Ratio (DER)). 

c. Periode penelitian terdahulu tahun 2011-2013 sedangkan penelitian 

sekarang pada tahun 2012-2016. 
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4. Salimatun Musyarofah, Suhadak, dan Raden Rustam Hidayat (2015) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beta saham dan Price 

Earning Ratio (PER) terhadap return saham. Variabel yang digunakan yaitu 

variabel dependen (Y) return saham dan variabel independen (X) beta saham dan 

Price Earning Ratio (PER). Obyek penelitian ini menggunakan 39 perusahaan 

sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-

2013. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan 

kemudian diperoleh 8 perusahaan di sektor perbankan yang terpilih. Teknik 

analisi data menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

adalah (1) variabel beta pasar (X1) secara parsial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham (Y). (2) variabel Dividend Payout Ratio (DPR) 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham (Y).  

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada: 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham 

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio pasar (Dividend Payout Ratio 

(DPR)). 

c. Menggunakan tekink pengambilan purposive sampling dan teknik analisis 

data menggunakan anlisis regresi linier berganda. 

d. Menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
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Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen (X) beta pasar, 

sedangkan peneliti sekarang tidak menggunakan tetapi menggunakan, 

peneliti sekarang menggunakan variabel independen (X) rasio profitabilitas 

(Earning Per Share (EPS)), rasio pasar (Price Eraning Ratio (PER)), dan 

rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)). 

b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan sektor perbankan dan peneliti 

sekarang menggunakan perusahaan sektor manufaktur. 

c. Periode penelitian peneliti terrdahulu tahun 2010-2013 sedangkan penelitian 

sekarang tahun 2012-2016. 

5. Michael Aldo Carlo (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Return On Equity 

(ROE), Dividend Payout Ratio (DPR), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap 

return saham. Variabel yang digunakan variabel dependen (Y) return saham dan 

variabel independen (X) Return On Equity (ROE), Dividend Payout Ratio (DPR) 

dan Price Earning Ratio (PER). Obyek penelitian ini menggunakan 105 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 pada tahun 2010-2013. Teknik 

pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dan teknik 

analisis penelitian ini menggunakan teknik anaisis regresi linier berganda. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Return On Equity (ROE) berpengaruh 

positif terhadap return saham perusahaan. (2) Dividend Payout Ratio (DPR) 
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berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan. (3) Price Earning Ratio 

(PER) tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan.  

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada: 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham  

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio pasar (Dividend Payout Ratio 

(DPR)) dan rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)). 

c. Menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen (X) Return On Equity 

(ROE), sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan tetapi 

menggunakan variabel independen (X) yaitu rasio profitabilitas (Earning 

Per Share (EPS)), dan rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)). 

b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45. 

Sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan mnufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

c. Periode penelitian peneliti terdahulu tahun 2010-2013 sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan periode tahun 2012-2016. 

6. Najmiah, Edy Sujana dan Ni Kadek Sinarwati (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Price to Book 

Value (PBV), Price Earning Ratio (PER), dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham perusahaan. Variabel yang digunakan yaitu variabel  
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dependen (Y) return saham dan variabel independen (X) price to book value 

(PBV), Price Earning Ratio (PER) dan Debt to Equity Ratio (DER). Obyek 

penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan di sektor Properti dan Real Eatate 

yang terdafatr di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan analisis data 

penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

adalah (1) Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

(2) Price Earning Ratio (PER) berpengaruh terhadap return saham. (3) Debt to 

Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Persamaan antara peneliti sekaran dengan peneliti terdahulu terletak pada : 

a. Menggunaka variabel dependen (Y) return saham  

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio pasar (Price Earning Ratio 

(PER)) dan rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)). 

c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan teknik 

pengambilan sampel menggunkan teknik purposive sampling. 

Perbedaan antara peneliti sekaran dengan peneliti terdahulu terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen variabel (X) Price 

to Book Value (PBV), sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan 

tetapi menggunakan rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)), dan 

rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)). 

b. Penenilti terdahulu menggunakan perusahaan sektor properi dan real estate. 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan data perusahaan manufaktur. 
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c. Periode peneliti terdahulu tahun 2009-2013, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan periode tahun 2012-2016. 

7. Ida Nuryana (2013) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 

Earning Per Share (EPS), Equity Per Share, (EPS),  Divident Per Share (DPS), 

Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Dividend Payout Ratio 

(DPR), Dividend Yield, Current Ratio, Debt To Equety Ratio (DER), Leverage 

Ratio, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, 

Inventory Turn Over, Total Assets Turn Over (TATO), Return On Investment 

(ROI) dan Return On Equity (ROE)) terhadap return saham perusahaan. Variabel 

yang digunakan yaitu variabel dependen (Y) return saham dan variabel 

independen (X) rasio keungan (Earning Per Share (EPS), Equity Per Share, 

(EPS),  Divident Per Share (DPS), Price Earning Ratio (PER), Price to Book 

Value (PBV), Dividend Payout Ratio (DPR), Dividend Yield, Current Ratio, Debt 

to Equety Ratio (DER), Leverage Ratio, Gross Profit Margin, Operating Profit 

Margin, Net Profit Margin, Inventory Turn Over, Total Assets Turn Over 

(TATO), Return On Investment (ROI) dan Return On Equety (ROE)). Obyek 

penelitian ini menggunakan 45 perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pengujian 

hipotesis pertama dengan menggunakan stepwise dapat diperoleh hasil bahwa, 

dari 17 rasio keuangan yang dipublikasikan hanya ada 5 variabel bebas yaitu 
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Earning Per Share (EPS) (X1), Debt to Equity Ratio (DER) (X9), Total Asset Turn 

Over (TATO) (X11), Gross Profit Margin (GPM) (X15) dan Return On Investment 

(ROI) (X17). Dengan adanya hasil uji regresi tersebut dapat diartikan bahwa 

kelima variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait 

atau return saham. (2) Pengujian Hipotesis kedua, dapat diketahui bahwa ada lima 

variabel yang  berpengaruh terhadap return saham yaitu variabel Earning Per 

Share (EPS) (X1), Debt to Equity Ratio (DER) (X9), Total Asset Turn Over 

(TATO) (X11), Gross Profit Margin (GPM) (X15) dan Return On Investment 

(ROI) (X15). Dengan demikian kelima variabel tersebut secara parsial berpengaruh 

positif terhadap return saham. (3) Pengujian hipotesis ketiga yang berarti bahwa 

variabel Return On Investment (ROI) memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

return saham perusahaan. 

Persamaan antara peneliti sekaran dengan peneliti terdahulu terletak pada : 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham  

b. Menggunakan Variabel Independen (X) rasio profitabilitas (Earning Per 

Share (EPS)), rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)), rasio pasar 

(Dividend Payout Ratio (DPR)) dan rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio 

(DER)) 

c. Menggunakan teknik analisis linier berganda dan teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan antara peneliti sekaran dengan peneliti terdahulu terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen variabel (X) rasio 

keuangan yang jumlahnya tujuh belas rasio, sedangkan penelitian sekarang 
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menggunakan empat variabel yaitu rasio profitabiitas (Earning Per Share 

(EPS)), rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)), rasio pasar (Dividend 

Payout Ratio (DPR)) dan rasio solvabilitas (Debt To Equity Ratio (DER)). 

b. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdafar di indeks LQ45 

di Bursa Efek Jakarta (BEJ), sedangkan peneliti sekarang mengunakan 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

8. Giovanni Budialim (2013) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 

(likuiditas, utang, profitabilitas, dan nilai buku ekuitas) dan risiko terhadap return 

saham perusahaan. Likuiditas diukur dengan menggunakan Current Ratio (CR). 

Utang diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Profiabilitas 

diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) 

dan Earning Per Share (EPS). Nilai buku diukur dengan menggunakan Book 

Value Per Share (BVPS). Dan risiko diukur dengan menggunakan beta. Obyek 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor Consumer Goods 

yang terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2011.Variabel yang 

digunakan adalah dependen (Y) return saham dan variabel independen (X) 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Return 

On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Book Value Per Share (BVPS) dan 

beta. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa (1) Current Ratio (CR) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap return saham perusahaan. (2) Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai 
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pengaruh yang positif terhadap return saham perusahaan. (3) Return On Assets 

(ROA) mempunyai pengaruh yang positif terhadap return saham perusahaan. (4) 

Return On Equity (ROE) mempunyai pengaruh yang positif  terhadap return 

saham perusahan. (5) Earning Per Share (EPS) mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap return saham perusahaan. (6) Book Value Per Share (BVPS) mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap return saham perusahaan. (7) Beta memiliki 

pengaruh yang positif terhadap return saham perusahaan.  

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, terletak 

pada: 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham 

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio solvabilitas (Debt to Equity 

Ratio (DER)) dan rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)). 

c. Mengguanakan teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling 

dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis linier berganda. 

d. Sama-sama menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang, terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan sektor consumer goods 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan sektor manufaktur. 

b. Peneliti terdahulu menggunakan Current Ratio, Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE) dan Book Value Per Share (BVPS) sebagai 

variabel independen (X) sedangkan peneliti sekarang, menggunakan rasio 
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pasar (Price Earning Ratio (PER)) dan rasio pasar (Dividend Payout Ratio 

(DPR)). 

c. Periode peneliti terdahulu yaitu tahun 2007-2011, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan tahun 2012-2016. 

9. Amelia Yulian Lestari (2012) 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perkembangan dari Price 

Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share (EPS) pada perusahaan indeks 

LQ45. (2) untuk mengetahui perkembangan return saham pada perusahaan indeks 

LQ45. (3) untuk mengetahui pengaruh antara Price Earning Ratio (PER) dan 

Earning Per Share (EPS) terhadap return saham perusahaan. Obyek penelitian ini 

menggunakan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indoneia (BEI) pada 

tahun 2009-2011. Variabel yang digunakan yaitu variabel dependen (Y) return 

saham dan variabel independen (X) Price Earning Ratio (PER) dan Earning Per 

Share (EPS). Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling dan 

teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa (1) Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. (2) Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terletak pada: 

a. Menggunakan variabel dependen (Y) return saham  

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio pasar (Price Earning Ratio 

(PER)) dan rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) 
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c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling. 

d. Menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak 

pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen (X) yaitu Earning Per 

Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER). Sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan variabel independen yaitu rasio profitabilitas (Earning Per 

Share (EPS)) dan rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR))  

b. Peneliti terdahulu menggunakan perusahaan sektor properti, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan perusahaan sektor manufaktur. 

c. Periode penelitian peneliti terdahulu tahun 2009-2011, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan perode tahun 2012-2016. 

 

10.  Tarazi Ramzi E.N dan Cristina Gallato (2012) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Price Earning Ratio 

(PER), Book to Market Ratio, Return On Assets (ROA), Inflasi, nilai tukar dan 

suku bunga terhadap return saham. Variabel yang digunakan yaitu variabel 

dependen (Y) return saham dan variabel independen (X) yang terdiri dari Price 

Earning Ratio (PER), Book to Market Ratio, Return On Assets (ROA), inflasi, 

nilai tukar dan suku bunga. Objek penelitian ini menggunakan pasar modal di 

Thailand dan pasar modal di Malaysia pada tahun 2000-2011. Teknik analisis data 

penelitian menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa inflasi, suku bunga dan nilai tukar berpengaruh signifikan 
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positif terhadap return saham. Sedangkan Price Earning Ratio (PER), Book to 

Market Ratio, dan Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan.  

Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Menggunaka variabel dependen (Y) return saham  

b. Menggunakan variabel independen (X) rasio pasar (Price Earning Ratio 

(PER)) 

c. Menggunakan teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi 

linier berganda. 

d. Menggunakan pasar modal Thailand dan Malaysia. 

Perbedaan antara peneliti sekaran dengan peneliti terdahulu terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel independen (X) Book to market 

Ratio, Return On Assets (ROA), inflasi, suku bunga dan nilai tukar. 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan rasio profitabilitas (Earning 

Per Share (EPS)), rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)) dan rasio 

solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)). 

b. Periode penenilti terdahulu yaitu selama tahun 2000-2011, sedangkan 

peneitian sekarang menggunakan tahun 2012-2016.  
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Tabel 2.1  

Matrik Penelitian 

Dependen Penelitian : Return Saham 

No Peneliti Terdahulu (EPS)  (PER)  (DPR)  (DER) 

1 Anwaar Maryyam (2016) - BN - - 

2 Rafrini Amyulianthy dan Elsa K. 

Ritonga (2016) 

BP - -  

3 Susi Mujia Ningsih dan Suwardi 

Bambang Hermanto (2015) 

BP BP - - 

4 Salimatun Musyarofah, Suhadak 

dan Raden Rustam Hidayat(2015) 

- - TB - 

5 Michael Aldo Carlo (2014) - TB BP - 

6 Najmyah, Edy Sujana dan Ni 

Kadek Sinarwati (2014) 

- BP - TB 

7 Ida Nuryana (2013) BP TB TB BP 

8 Giovanni Budialim (2013) BP - - BP 

9 Amelia Yulian Lestari (2012) TB TB - - 

10 Tarazi Ramzi E.N dan Cristina 

Gallato (2012) 

- TB - - 

 

Keterangan : 

EPS  : Earning Per Share  

PER  : Price Earning Per Share  

DPR : Dividend Payout Ratio  

DER  : Debt to Equity Ratio  

BP : Berpengaruh positif 

BN : Berpengaruh negatif  

TB  : Tidak berpengaruh 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori berisi teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

penelitian-penelitian yang akan dilakukan dan akan dijadikan sebagai landasan 

dalam menyusun hipotesis penelitian dan juga analisis dalam penelitian. Teori-

teori yang digunakan adalah sebagai berikut : 

2.2.1Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Menurut Scott (2012:475) Teori signalling merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan yang akan memberikan sinyal kepada 

investor tentang bagaimana manajemen memandang suatu prospek masa depan 

suatu perusahaan. Sinyal yang diberikan perusahaan berupa informasi mengenai 

apa yang sudah dilakukan oleh manajemen. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan ini memiliki kinerja yang 

lebih baik daripada perusahan lain. Pada kerangka teori sinyal disebutkan bahwa 

dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri 

informasi antara manajer perusahaan dengan pihak luar, hal ini disebabkan karena 

manajer perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan dan 

prospek yang akan datang daripada pihak luar. Teori signalling menjelaskan 

manajer akan memberikan informasi melalui laporan keuangan yang menyatakan 

bahwa mereka menerapkan kebijakan konservatisme akuntansi yang akan 

menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan 

melakukan tindakan untuk memperbanyak laba dan membantu pengguna laporan 

keuangan dengan menyajikan laba dan aset yang tidak overstate.  
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Dalam signalling theory terdapat persepsi umum yang menyatakan  bahwa 

manajemen pada perusahaan yang memiliki kinerja baik akan lebih terbuka 

dengan informasi daripada manajemen pada perusahaan yang berkinerja buruk. 

Berdasarkan signalling theory, pada situasi demikian manajemen semakin giat 

untuk meningkatkan keyakinan pemegang saham dan mendukung kontrak 

manajemen. Pada signalling theory telah menunjukkan adanya perbedaan-

perbedaan industri dalam pengungkapan informasi keuangan pada website 

perusahaan, hal ini dimungkinkan berbeda karena pada setiap industri yang 

memiliki teknologi tinggi ingin menunjukkan kesadaran teknologi mereka yaitu 

dengan memberikan informasi yang lebih luas pada website perusahaan, dengan 

pengungkapan informasi yang lebih luas perusahaan dapat memberikan sinyal 

yang lebih banyak kepada publik mengenai kondisi perusahaan.  

Hubungan antara signaling theory dengan variabel yang diguanakan dalam 

penelitian ini, yaitu dapat membantu pihak perusahaan, dan pihak luar perusahaan 

untuk mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas informasi 

laporan yang andal dan akurat. Informasi ini berupa sinyal mengenai return saham 

perusahaan, jika return saham perusahaan bagus atau tinggi maka para investor 

akan tertarik untuk melakukan investasi diperusahaan tersebut, begiu pula 

sebaliknya jika return saham perusahaan rendah, maka investor kurang tertarik 

untuk melakukan investasi. Selain menggunakan return saham perusahaan ada 

beberapa variabel lagi yang bisa digunakan untuk memberikan sinyal kepada 

investor diantaranya adalah rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)), jika 

informasi mengenai rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) pada 
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perusahaan baik atau tinggi maka informasi tersebut akan menjadi sinyal yang 

baik untuk investor untuk melakukan investasi. Rasio yang kedua yaitu rasio pasar 

(Price Earning Ratio (PER)), jika informasi mengenai prospek rasio pasar (Price 

Earning Rati (PER)) tinggi dimasa depan tinggi, maka investor akan mendapatkan 

sinyal baik dan tertarik untuk berinvestasi. Rasio yang ketiga rasio pasar 

(Dividend Payout Ratio (DPR)), jika informasi mengenai dividend suatu 

perusahaan tinggi maka semakin tinggi pula rasio pasar (Dividend Payout Ratio 

(DPR)) sehingga investor mendapatkan sinyal yang baik dan melakukan investasi, 

karena perusahaan mendapatkan laba yang tinggi sehingga perusahaan dapat 

membayarkan dividend kepada pemegang saham. Rasio yang keempat rasio 

solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)), jika informasi mengenai total hutang 

dengan total aset baik atau dalam arti peruhaan mempunyai hutang yang sedikit, 

maka investor mendapatkan sinyal yang baik untuk melakukan investasi karena 

rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) perusahaan baik sehingga 

perushaan mampu membayarkan hutangnya. 

2.2.2 Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Scott (2012:305) Teori agensi (agency theory) merupakan konsep 

teori yang digunakan untuk memotivasi agent (manajemen) perusahaan untuk 

bertindak secara rasional atas nama principals (investor) ketika kepentingan agent 

(manajer) berbenturan satu sama lain dengan  kepentingan principals (investor). 

Sedangkan menurut Suwardjono (2012:485) teori agensi (agency theory) yang 

didasari oleh penelitian menurut Jansen dan Meckling (1976) yang menyatakan 

bahwa, jika hubungan keagenan muncul yang disebabkan oleh agent (manajemen) 
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dipekerjakan oleh principals (investor) untuk memberikan suatu jasa dan juga 

untuk pengambilan wewenang atau keputusan yang nantinya akan dilaporkan 

kepada pihak principals (investor). Pihak principals adalah pihak yang wewenang 

kepada pihak lain yaitu agents yang bertugas untuk melakukan semua kegiatan 

atas nama principals yang bertugas untuk mengambil keputusan. Dengan 

hubungan keagenan ini manajemen yang bertugas sebagai pihak yang memiliki 

akses secara langsung terhadap informasi yang ada didalam perusahaan, memiliki 

asimetris informasi terhadap pihak eksternal suatu perusahaan, seperti kreditor 

dan investor. Manajemen perusahaan akan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh para investor, tetapi tidak semua informasi yang ada di dalam 

perusahaan dapat diungkapkan oleh manajemen perusahaan yang dapat diketahui 

oleh pihak eksternal perusahaan, termasuk investor. Untuk memantau besarnya 

informasi yang dapat diterima oleh para investor, maka manajemen perusahaan 

harus diawasi dan dikendalikan, hal ini dilakukan agar manajemen perusahaan 

yang memberikan informasi kepada investor tetap mematuhi peraturan dan 

ketentuan yang berlaku dalam perusahaan. 

Teori ini dapat memprediksi bahwa perusahaan yang memiliki rasio 

leverage yang lebih tinggi, maka perusahaan tersebut mengungkapkan lebih 

banyak informasi, karena perusahaan yang memiliki struktur modal seperti ini 

akan memerlukan biaya yang tinggi. Informasi tambahan yang diberikan oleh 

manajemen perusahaan kepada para kreditur bertujuan untuk menghilangkan 

keraguan pemegang obligasi agar hak-hak mereka terpenuhi sebagai kreditur. 

Dengan demikian perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi memiliki 
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kewajiban untuk pengungkapan yang lebih luas lagi dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki rasio leverage yang rendah. Terdapat pendapat lagi 

yang berkaitan dengan leverage yaitu semakin tinggi nilai leverage, maka 

memiliki kemungkinan besar perusahaan akan melakukan pelanggaran terhadap 

kontrak hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba 

perusahaan sekarang lebih tinggi daripada melaporkan laba perusahaan tinggi 

pada tahun depan. Dengan laba yang di laporka lebih tinggi, maka akan 

mengurangi kemungkinan perusahaan akan melakukan pelanggaran perjanjian 

hutang. Dalam kontrak hutang berisi tentang ketentuan-ketentuan bahwa 

perusahaan menjaga tingkat leverage tertentu atau rasio hutang, interest coverage, 

modal kerja dan ekuitas pemegang saham. Oleh karena itu semakin tinggi 

leverage pada suatu perusahaan semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

melakukan pelanggaran perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha 

melaporkan laba perusahaan sekarang lebih tinggi. Jika laba yang dilaporkan 

tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya yeng telah ada. 

Agency theory, merupakan suatu informasi akuntansi digunakan untuk 

tujuan pengambilan keputusan oleh principals dan agents. Disini lain pihak yang 

bertugas menjadi principals yaitu investor dan yang bertugas sebagai agents yaitu 

manajemen perusahaan. Manajemen merupaka pihak yang dipilih oleh investor, 

maka manajemen harus bertanggung jawab atas semua  pekerjaanya kepada 

investor. Jika principals dan agents mempunyai tujuan yang sama, maka agents 

akan berkerja sesuai dengan kepentingan principals.  
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Hubungan antara agency theory dengan variabel yang digunakan yaitu, 

manajemen perusahaan akan memberikan informasi kepada para pemegang saham 

(investor) mengenai return saham perusahaan dan rasio-rasio keuangan. Return 

saham pada perusahaan baik atau tinggi, maka manajemen akan memberitahu 

investor bahwa prospek investasi dimasa yang akan datang bagus dengan nilai 

return yang tinggi, sehingga investor akan mendapatkan return yang tinggi atas 

investasinya. Rasio keuangan yang pertama yaitu rasio profitabilitas (Earning Per 

Share (EPS)), jika informasi mengenai harga per lembar saham bagus dengan 

prospek meningkat, maka manajemen akan memberitahu investor bahwa rasio 

profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) perusahaan bagus, sehingga investor 

akan mengabil keputusan untuk menjual atau membeli saham lagi. Rasio 

keuangan yang kedua rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)), jika informasi 

mengenai rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) tinggi maka manajemen akan 

memberitahu investor bahwa rasio harga pasar saham mengalami kenaikan, 

sehingga investor akan mengambil keputusan untuk menjual sahamnya atau 

membeli saham lagi. Rasio keuangan yang ketiga rasio pasar (Dividend Payout 

Ratio (DPR)), jika informasi mengenai dividend perusahaan tinggi maka 

manajemen akan memberitahu investor bahwa investor akan mendapatkan laba 

atau keuntungan yang tinggi atas investasinya. Rasio keuangan yang keempat 

yaitu rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)), jika informasi mengenai 

hutang dan aset perusahaan seimbang. Dengan hutang yang dimiliki perusahaan 

rendah atau sedikit maka perusahaan akan mampu membayarkan hutang kepada 

pemegang saham berupa dividend tunai atau uang tunai. 
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2.2.3 Return Saham  

Menurut Jogiyanto, (2014:235) tingkat keuntungan (return) adalah suatu 

ekspektasi tentang return yang diharapan akan memberikan keuntungan dimasa 

yang akan datang. Return saham merupakan salah satu faktor yang memberikan 

motivasi kepada para investor untuk melakukan investasi pada suatu perusahan. 

Pada umumnya investor mengharapkan keuntungan yang tinggi dengan resiko 

kerugian yang sekecil mungkin, sehingga para investor berusaha menentukan 

tingkat keuntungan investasi yang optimal dengan menentukan konsep investasi 

yang memadai. Konsep ini penting karena tingkat keuntungan yang diharapkan 

dapat diukur. Dalam hal ini tingkat keuntungan dihitung berdasarkan selisih antara 

capital gain dan capital loss. Rata-rata return saham biasanya dihitung dengan 

mengurangkan harga saham periode tertentu dengan harga saham periode 

sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya. Return saham dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

              
         

      
       

Keterangan : 

Pt  : Harga saham sekarang 

Pt-1  : Harga saham periode lalu 

Yield  : Presentase dividend harga saham periode sebelumnya 

 

2.2.4  Rasio Profitabilitas (Earning per Share (EPS)) 

Menurut Kasmir, (2012:207) rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) 

adalah “Rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan bagi pemegang saham.” Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas 

(Earning Per Share (EPS)) tentu saja menggembirakan pemegang saham karena 
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semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham. Rasio laba 

menunjukan dampak gabungan dari likuiditas serta manajemen aktiva dan 

kewajiban terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Informasi 

mengenai rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) pada suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih suatu perusahaan yang siap dibagikan kepada 

semua pemegang saham perusahaan. Rasio profitabilitas (Earning Per Share 

(EPS)) merupakan rasio yang menunjukan berapa besar return yang akan diterima 

investor atau pemegang saham per lembar saham. 

Pada umumnya pemegang saham atau investor sangat tertarik dengan rasio 

profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) yang besar, karena hal ini salah satu 

indikator yang dapat menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan. Semakin 

tinggi  nilai rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) maka, keuntungan 

investor akan semakin banyak. Dengan laba bersih perusahaan yang tinggi, tentu 

saja perusahaan akan menyediakan laba yang besar pula yang akan dibagikan 

kepada para pemegang saham. Informasi mengenai rasio profitabilitas (Earning 

Per Share (EPS)) dapat didapatkan oleh investor dari laporan keuangan 

perusahaan langsung atau dapat dihitung dengan menggunakan laporan neraca dan 

laporan laba rugi perusahaan. 

                        
                         

                                
 

2.2.5  Rasio Pasar (Price Earnings Ratio (PER)) 

Menurut Irhan Fahmi (2013:138), pengertian rasio pasar (Price Earning 

Ratio (PER)) adalah perbandingan antara market price per share (harga pasar per 

lembar saham) dengan Earning Per Share (EPS) (laba perlembar saham) terhadap 
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kenaikan pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan.  

Rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) merupakan salah satu dasar yang 

digunakan untuk menganalisis saham secara fundamental. Rasio pasar (Price 

Earning Ratio (PER)) adalah rasio yang digunakan untuk membantu investor 

dalam pengambilan keputusan untuk membeli saham pada suatu perusahaan 

tertentu.  Dengan nilai rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) yang tinggi akan 

menunjukan ekspektasi investor tentang kinerja perusahaan dimasa yang akan 

datang yang cukup tinggi.  

Dengan nilai rasio pasar (Price Earnings Ratio (PER)) yang tinggi maka, 

hal ini menunjukan bahwa pasar bersedia untuk membeyar lebih tinggi terhadap 

pendapatan atau laba suatu perusahaan. Hal ini akan memberikan harapan yang 

tinggi terhadap masa depan suatu perusahaa hingga bersedia untuk menghargainya 

dengan harga yang lebih tinggi. Disisi lain, rasio pasar (Price Earning Ratio 

(PER)) yang memiliki nilai rendah dapat mengindikasikan bahwa pasar tidak 

memiliki kepercayaan yang cukup terhadap masa depan saham perusahaan yang 

bersangkutan. adalah rasio harga saham terhadap earnings Susi dan Suwardi 

(2015). Dimana Price Earning Ratio (PER) dapat dihitung dengan menggunakan : 

                          
           

                       
 

2.2.6   Rasio Pasar (Dividen Payout Ratio (DPR)) 

Menurut Murhadi (2013:65) “Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan 

rasio yang menggambarkan besarnya proporsi dividen yang dibagikan terhadap 

pendapatan bersih perusahaan”. Rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)) atau 

Rasio Pembayaran Dividen adalah presentase dari setiap keuntungan yang 
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diperoleh kemudian dibayarkan kepada pemegang saham atau investor dalam 

bentuk uang tunai. Rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)) menunjukan 

seberapa besar dividend yang dibayarkan terhadap total laba bersih yang diperoleh 

suatu perusahaan dan juga dijadikan sebuah parameter yang dijadikan sebagai 

tolak ukur besaran dividend yang akan dibagikan kepada para pemegang saham 

(Baridwan, 2010:233). Dividend Payout Ratio (DPR) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

                            
                         

                       
 

2.2.7  Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) 

Menurut Kasmir, (2012:166) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 

(DER) didalam perusahaan digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

(penggunaan hutang) terhadap equity yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Rasio 

solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) merupakan perbandingan antara hutang 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan, hutang tersebut termasuk hutang jangkan 

pendek maupun hutang jangka panjang dengan modal yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) 

maka dapat menunjukan semakin besar total hutang yang dimiliki perusahaan 

terhadap total ekuitas perusahaan. Semakin besar rasio solvabilitas (Debt to Equity 

Ratio (DER)) maka kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar kewajiban 

rendah dan beban perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki tingkat 

rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) yang tinggi dapat menunjukkan 

sinyal yang negatif kepada para investor (Harmono, 2009). Hal ini juga akan 
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menimbulkan besarnya tingkat risiko investasi dan mengakibatkan turunnya harga 

saham. 

Apabila perusahaan tidak memiliki leverage maka perusahaan tersebut 

memiliki modal sendiri untuk membiayai perusahaannya. Semakin tinggi nilai 

rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) maka kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban hutang semakin rendah dan beban yang ditanggung 

perusahaan akan semakin tinggi. Jika perusahaan memiliki rasio solvabilitas (Debt 

to Equity Ratio (DER)) yang tinggi, maka hal ini akan memberikan sinyal yang 

negatif kepada para investor. rumus yang digunakan untuk menghitung Debt to 

Equity Ratio (DER) ratio adalah sebagai berikut :  

                           
            

              
 

2.2.8   Rasio Profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) berpengaruh positif 

terhadap Return Saham 

Rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan suatu manajemen perusahaan dalam mencapai 

keuntungan bagi para pemegang saham atau investor perusahaan. Apabila rasio 

profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) tinggi maka kesejahteraan para 

pemegang saham atau investor akan meningkat dengan mendapatkan tingkat 

pengembalian yang tinggi. Begitupula sebaliknya, jika rasio profitabilitas 

(Earning Per Share (EPS)) rendah berarti manajemen perusahaan belum bisa 

memberikan kesejahteraan dan tingkat pengembalian yang rendah kepada para 

investor atau pemegang saham.  
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Pernyataan diatas, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Susi dan 

Hermanto (2015) dan Giovanni (2013) menyatakan bahwa Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh positif terhadap return saham. Begitupula hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Ida Nuryana (2013) yang menyatakan Bahwa Earning Per 

Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi nilai Earning Per Share (EPS) maka, investor akan mendapatkan 

keuntungan yang tinggi pula atas investasi saham yang telah dilakukan. 

Berdasarkan Signalling Theory mengenai pengaruh antara rasio 

profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) dengan return saham adalah informasi 

yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar (calon investor) mengenai 

harga per lembar saham atau Earning Per Share (EPS) saat ini. Investor akan 

melihat rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) saham suatu perusahaan, 

jika informasi tersebut berisi tentang harga per lembar saham perusahaan yang 

bagus dan prospek perusahaan meningkat, maka banyak investor yang tertarik 

untuk melakukan investasi diperusahaan tersebut. Dengan harga per lembar saham 

tinggi maka return saham yang akan diterima oleh investor juga tinggi. Begitu 

pula dengan sebaliknya, jika return saham rendah maka return saham yang akan 

diterima investor akan rendah. 

Berdasarkan pasar modal efisiensi nilai rasio profitabilitas (Earning Per 

Share (EPS)) dapat dilihat dengan menggunakan pasar modal efisiensi model 

kuat. Karena didalam pasar modal efisiensi model kuat harga sahan tidak hanya 

mencerminkan semua informasi yang di publikasikan, tetapi mencerminkan 

informasi yang diperoleh dari analisis fundamental mengenai perusahaan dan 
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perekonomian. Jika pasar dalam kondisi efisien, tingkat harga akan selalu wajar 

dan tidak ada kelompok investor yang mampu mendapatkan abnormal return 

dengan menggunakan informasi publik yang tersedia dalam superior manner. 

Investor dapat mengetahui nilai rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) 

yang ada didalam laporan keungan perusahaan. Selain itu, nilai rasio profitabilitas 

(Earning Per Share (EPS)) juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba 

bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nilai rasio 

profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) yang ada didalam informasi laporan 

keuangan yang dipublikasikan maupun informasi yang tidak dipublikasikan 

bernilai sama. Walaupun investor tidak dapat melihat berapa tingkat keuntungan 

atau return yang akan diterima atas investasinya, tetapi investor bisa melihat dari 

nilai rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) suatu perusahaan. 

2.2.9  Rasio Pasar (Price Earning Ratio (PER)) berpengarh positif terhadap 

Return Saham  

Rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) ini merupakan suatu alat ukur atau 

indikator perkembangan atau pertumbuhan suatu perusahaan dimasa yang akan 

datang. Rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) atau disebut dengan rasio harga 

pasar saham merupakan rasio perbandingan antara harga saham dengan laba 

bersih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. Yang menjadi fokus utama 

dalam perhitungan rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) adalah laba bersih 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, dengan informasi ini perusahaan bisa 

mengetahui apakah harga saham perusahaan tergolong wajar atau tidak secara 

real.  
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Pernyataan diatas, didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh para 

peneliti terdahulu yaitu, Susi dan Suwardi  (2015) dan Najmiah, Edy Sujana dan 

Ni Kadek (2014) yang menyatakan bahwa Price Earning Ratio (PER) 

berpengaruh positif terhadap return saham. Dengan memperoleh laba bersih 

perusahaan yang tinggi, maka perusahaan akan membagi keuntungan dengan 

pemilik saham atau investor atas investasinya, dengan tingkat keuntungan atau 

return yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan Signaling Theory mengenai hubungan rasio pasar (Price 

Earning Ratio (PER)) dengan return saham yaitu dengan informasi yang 

diberikan kepada investor mengenai harga per lembar saham yang tinggi, maka 

sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada calon investor akan diterima. 

Dengan prospek masa depan yang bagus, maka akan banyak investor melakukan 

investasi di perusahaan ini. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menghasilkan 

laba yang tinggi. Begitupula sebaliknya, apabila sinyal mengenai informasi yang 

diberikan oleh perusahaan kurang bagus, maka investor tidak tertarik untuk 

melakukan investasi di perusahaan ini. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya 

dapat menghasilkan laba yang rendah. Sehingga investor kurang tertarik untuk 

berinvestasi. 

Berdasarkan pasar modal efisiensi nilai Price Earning Ratio (PER) dapat 

dilihat dengan menggunakan pasar modal efisiensi model kuat. Karena didalam 

pasar modal efisiensi model kuat harga sahan tidak hanya mencerminkan semua 

informasi yang di publikasikan, tetapi mencerminkan informasi yang diperoleh 

dari analisis fundamental mengenai perusahaan dan perekonomian. Jika pasar 
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dalam kondisi efisien, tingkat harga akan selalu wajar dan tidak ada kelompok 

investor yang mampu mendapatkan abnormal return dengan menggunakan 

informasi publik yang tersedia dalam superior manner. Karena didalam pasar 

modal efisiensi model kuat investor dapat mengetahui nilai rasio pasar (Price 

Earning Ratio (PER)) yang ada didalam laporan keungan perusahaan, atau bisa 

dihitung dengan menggunakan rumus harga saham dibagi dengan Earning Per 

Share (EPS). Nilai rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) yang ada didalam 

informasi laporan keuangan yang dipublikasikan maupun informasi yang tidak 

dipublikasikan bernilai sama. Walaupun investor tidak dapat melihat berapa 

tingkat keuntungan atau return yang akan diterima atas investasinya, tetapi 

investor bisa melihat dari nilai rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) suatu 

perusahaan. Nilai rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus harga saham dibagi dengan nilai Earning Per Share (EPS). 

Dengan nilai rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) yang dimiliki perusahaan 

tinggi maka keuntungan yang diterima investor atas investasinya juga akan tinggi. 

2.2.10 Rasio Pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)) berpengaruh positif 

terhadap Return Saham 

Rasio pasar (Dividend payout ratio (DPR)) sangat memengaruhi return 

saham, karena Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan jumlah dividend yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham, apabila perusahaan 

memperoleh keuntungan. Keuntungan ini akan didistribusikan kepada pemegang 

saham dalam bentuk uang tunai. Jika tingkat keuntungan saham kecil maka 

dividend akan dibayarkan dengan sangat kecil atau tidak dibayarkan sama sekali. 
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Pernyataan diatas, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, Salimatun, 

Suhadak dan Raden (2015) dan Michael Aldo (2014) yang menyatakan bahwa 

Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh positif terhadap return saham. Jika 

suatu perusahaan memperoleh laba bersih yang besar, maka perusahaan juga akan 

membagikan dividend dalam jumlah yang besar pula. Hal ini mengakibatkan 

harga saham akan meningkat. Dengan adanya hal ini menyebabkan banyaknya 

investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan yang memiliki 

kemampuan mengahasilkan laba yang tinggi. 

Berdasarkan signaling theory, sinyal yang diberikan oleh perusahaan berupa 

informasi mengenai dividend yang tinggi pada suatu perusahaan akan menunjukan 

bahwa semakin tinggi pula rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)). Sehingga 

perusahaan bisa memperoleh laba yang tinggi dan membagikannya kepada 

pemegang saham dan memiliki kemungkinan saham tersebut akan dinilai tinggi 

yang kemudian investor mau melakuakan investasi di perusahann tersebut, 

sehingga harga saham tersebut juga akan mengalami kenaikan. 

Berdasarkan pasar modal efisiensi nilai rasio pasar (Dividend Payout Ratio 

(DPR)).  dapat dilihat dengan menggunakan pasar modal efisiensi model kuat. 

Karena didalam pasar modal efisiensi model kuat harga sahan tidak hanya 

mencerminkan semua informasi yang di publikasikan, tetapi mencerminkan 

informasi yang diperoleh dari analisis fundamental mengenai perusahaan dan 

perekonomian. Jika pasar dalam kondisi efisien, tingkat harga akan selalu wajar 

dan tidak ada kelompok investor yang mampu mendapatkan abnormal return 

dengan menggunakan informasi publik yang tersedia dalam superior manner. 
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Karena didalam pasar modal efisiensi model kuat investor dapat mengetahui nilai 

rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)). yang ada didalam laporan keungan 

perusahaan, atau bisa dihitung dengan menggunakan rumus Dividend Per Share 

(DPS) dibagi dengan Earning Per Share (EPS). Nilai rasio pasar (Dividend 

Payout Ratio (DPR)). yang ada didalam informasi laporan keuangan yang 

dipublikasikan maupun informasi yang tidak dipublikasikan bernilai sama. 

Walaupun investor tidak dapat melihat berapa tingkat keuntungan atau return 

yang akan diterima atas investasinya, tetapi investor bisa melihat dari nilai rasio 

pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)). suatu perusahaan. Karena dengan nilai 

Dividend Payout Ratio (DPR) yang tinggi maka keuntungan yang diterima 

investor atas investasinya juga akan tinggi. 

2.2.11 Rasio Solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) berpengaruh positif 

terhadap Return Saham 

Rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) atau disebut sebagai rasio 

hutang terhadap ekuitas adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif 

antara ekuitas dan hutang yang ada disuatu perusahaan, yang digunakan 

membiayai aset perusahaan. Rasio ini juga disebut sebagai rasio leverage yaitu 

rasio yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik investasi yang ada 

pada suatu perusahaan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk menilai posisi 

keuangan suatu perusahaan. Selain itu rasio ini juga dapat digunakan untuk 

mengukur kesehatan keuangan suatu perusahaan. Jika rasio ini mengalami 

peningkatan, maka perusahaan dibiayai oleh kreditur (pemberi hutang) dan bukan 

dari keuangan perusahaan sendiri.  
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Pernyataan diatas, didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Rafrini dan Elsa (2016), Ida Nuryana (2013) dan Giovanni (2013) yang 

menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap 

return saham perusahaan. Hal ini dikarenakan kreditor dan investor akan memilih 

perusahaan yang memiliki Debt to Equity Ratio (DER) yang rendah, karena 

kepentingan mereka dapat terlindungi apabila terjadi penurunan kineja dari 

perusahaan. Begitupula sebaliknya apabila Debt to Equity Ratio (DER) pada 

perusahaan besar, maka perusahaan tidak dapat menarik kreditor dan investor 

untuk melakukan pertambahan modal di perusahaan ini. 

Berdasarkan Signaling Theory, dimana sinyal yang diberikan oleh 

perusahaan berupa informasi kepada para investor, maka investor akan 

mengetahui berapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika 

perusahaan memiliki hutang yang tinggi, maka akan memiliki risiko yang besar 

pula. Apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, 

perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Hal ini akan menyebabkan investor  

tidak mau untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut, sehingga harga 

saham akan mengalami penurunan. Selain harga saham yang mengalami 

penurunan, return saham juga akan mengalami penurunan. 

Berdasarkan pasar modal efisiensi nilai rasio solvabilitas (Debt to Equity 

Ratio (DER)) dapat dilihat dengan menggunakan pasar modal efisiensi model 

kuat. Karena didalam pasar modal efisiensi model kuat harga sahan tidak hanya 

mencerminkan semua informasi yang di publikasikan, tetapi mencerminkan 

informasi yang diperoleh dari analisis fundamental mengenai perusahaan dan 
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perekonomian. Jika pasar dalam kondisi efisien, tingkat harga akan selalu wajar 

dan tidak ada kelompok investor yang mampu mendapatkan abnormal return 

dengan menggunakan informasi publik yang tersedia dalam superior manner. 

Karena didalam pasar modal efisiensi model kuat investor dapat mengetahui nilai 

rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) yang ada didalam laporan keungan 

perusahaan, atau bisa dihitung dengan menggunakan rumus total hutang dibagi 

dengan total modal. Nilai rasio solvabilita (Debt to Equity Ratio (DER)) yang ada 

didalam informasi laporan keuangan yang dipublikasikan maupun informasi yang 

tidak dipublikasikan bernilai sama. Walaupun investor tidak dapat melihat berapa 

tingkat keuntungan atau return yang akan diterima atas investasinya, tetapi 

investor bisa melihat dari nilai rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) 

suatu perusahaan. Karena dengan nilai rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio 

(DER)) yang tinggi maka keuntungan yang diterima investor atas investasinya 

juga akan tinggi. 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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Rasio Profitabilitas (EPS) (X1) 

 

Return Saham (Y) 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada di atas, maka peneliti bisa 

menghasilkan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Rasio profitabilitas (Earning Per Share (EPS)) berpengaruh signifikan 

positif terhadap Return saham perusahaan. 

H2 : Rasio pasar (Price Earning Ratio (PER)) berpengaruh signifikan positif 

terhadap Return saham perusahaan. 

H3 :  Rasio pasar (Dividend Payout Ratio (DPR)) berpengaruh signifikan positif 

terhadap Return saham perusahaan. 

H4 :  Rasio solvabilitas (Debt to Equity Ratio (DER)) berpengaruh signifikan 

positif terhadap Return saham perusahaan. 

 


