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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini dilakukan dengan melihat pada penelitian sebelumnya yang 

pernah dilakukan sehingga menjadikan inspirasi serta masukan buat bahan pengkajian 

pada penyusunan skripsi ini. 

2.1.1 Azis, Pahlevi dan Toaha (2018) 

Penelitian ini mengambil judul tentang “The Effect Of Fundamental Financial 

Factor To Stock Return (Study On Consumer Goods Industry Sub Sector Food And 

Beverages Which Is Listed At Indonesia Stock Exchange In 2011 – 2016)”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor fundamental keuangan terhadap 

return saham perusahaan industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016. Variabel yang digunakan 

untuk mengukur fundamental keuangan adalah Current Ratio (CR), Debt to Equity 

Ratio (DER), Return on equity (ROE), Total Asset Turnover (TATO) terhadap return 

saham perusahaan sebagai variable dependen. Populasi penelitian adalah perusahaan 

sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-

2016 dengan total 17 perusahaan. Metode sampling adalah purposive sampling dengan 

jumlah sampel 11 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

berganda. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel current ratio, debt to 
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equity ratio, total asset turnover memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap return saham. Variabel return on equity memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap return saham. 

Persamaan penelitian sekarang dengan Azis, Pahlevi dan Toaha adalah: 

1. Variabel terikatnya (dependen) adalah return saham dan variabel bebasnya 

(indpenden) adalah current ratio 

2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling  

3. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan Azis, Pahlevi dan Toaha adalah: 

1. Jenis sampel penelitian terdahulu menggunkan perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan penelitian sekarang perusahaan yang terdaftar secara 

berturut-turut di Jakarta Islamic Index 

2. Periode penelitian terdahulu yaitu periode 2011-2016, sedangkan penelitian 

sekarang yaitu periode 2014 – 2019. 

2.1.2 Sari (2017) 

Penelitian ini mengambil judul tentang “Pengaruh Profitabilitas Dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur Dengan Nilai Perusahaan 

Sebagai Variabel Intervening Periode 2010-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat pengaruh profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap return saham dengan 

nilai perusahaan sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 
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jalur (path analysis). Populasi penelitian ini meliputi semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data populasi penelitian sebanyak 126 

perusahaan dan diperoleh sampel sebanyak 28 perusahaan. Jenis penelitian ini adalah 

asosiatif kausal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive 

Sampling. Hasil penelitian menujukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap return saham, sedangkan kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap 

return saham. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Sari adalah: 

1. Variabel terikatnya (dependen) adalah return saham dan variabel bebasnya 

(indpenden) profitabilitas dan kebijakan dividen. 

2. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Sari adalah: 

1. Jenis data yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan data asosiatif kausal, 

sedangkan penlitian sekarang menggunakan data sekunder. 

2. Metode analisis data yang digunakan penelitian terdahulu adalah analisis jalur 

(path analysis), sedangkan penelitian sekarang yang digunakan yaitu analisis 

regresi linier berganda. 

3. Jenis sampel penelitian terdahulu menggunkan perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia, sedangkan penelitian sekarang perusahaan yang terdaftar secara 

berturut-turut di Jakarta Islamic Index. 

4. Periode penelitian terdahulu yaitu periode 2010-2014, sedangkan penelitian 

sekarang yaitu periode 2014 – 2019. 
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2.1.3 Riawan (2016) 

Penelitian ini mengambil judul tentang “Peran Profitabilitas, Likuiditas Dan 

Dividen Payout Ratio Terhadap Return Saham” Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis peran likuiditas dan profitabilitas terhadap return saham secara parsial.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam 

Indeks Islam Jakarta yang go-public di BEI tahun 2010 - 2013 dengan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan sampel. Metode yang digunakan 

adalah purposive sampling.  Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap return saham, sedangkan profitabilitas dan dividen payout rasio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Riawan adalah: 

1. Variabel terikatnya (dependen) adalah Return Saham dan variabel bebasnya 

(indpenden) adalah likuiditas dan profitabilitas. 

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

3. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

4. Jenis sampel menggunakan perusahaan yang tergabung dalam Indeks Islam 

Jakarta 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Riawan adalah periode penelitian 

terdahulu yaitu periode 2007-2013, sedangkan penelitian sekarang yaitu periode 2014 

– 2019. 

 

2.1.4 Fitriana, Andini dan Oemar (2016) 

Penelitian ini mengambil judul tentang “Pengaruh likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, aktivitas dan kebijakan dividen terhadap return saham perusahaan 

pertambangan yang terdaftar pada BEI periode 2007-2013” Penelitian ini bertujuan  

untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas dan kebijakan dividen 

terhadap return saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2007-2013. Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling. Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan sector pertambanganyang terdaftar di BEI yang 

menerbitkan laporan tahunan selama periode pengamatan (2007-2013). Analisis yang 

digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Hasil pengujian terbukti bahwa secara 

parsial, Rasio solvabilitas berpengaruh negatif terhadap return saham, sedangkan rasio 

profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap return saham, 

sedangkan rasio likuiditas dan rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Fitriana, Andini dan Oemar adalah: 

1. Variabel terikatnya (dependen) adalah Return Saham dan variabel bebasnya 

(indpenden) adalah likuiditas, profitabilitas dan kebijakan dividen. 

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

3. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling  



 

 

16 

 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Fitriana, Andini dan Oemar adalah: 

1. Jenis sampel penelitian terdahulu menggunkan perusahaan sector pertambangan 

yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan tahunan, sedangkan penelitian 

sekarang perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut di Jakarta Islamic Index. 

2. Periode penelitian terdahulu yaitu periode 2007-2013, sedangkan penelitian 

sekarang yaitu periode 2014 – 2019. 

2.1.5 Parwati dan Sudiartha (2016) 

Penelitian ini mengambil judul tentang “Pengaruh profitabilitas, leverage, 

likuiditas dan penilaian pasar terhadap return saham pada perusahaan manufaktur” 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang dilihat dari 

tingkat profitabilitas dan likuiditas terhadap return saham pada periode 2010 hingga 

2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diteliti di Bursa Efek 

Indonesia. Sampel diseleksi dengan menggunakan teknik purposive sampling dan 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode observasi non partisipan dengan teknik analisis data adalah 

regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, penilaian pasar dan likuiditas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan leverage berpengaruh negarif 

dan sigifikan terhadap return saham  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Parwati dan Sudiartha adalah: 
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1. Variabel terikatnya (dependen) adalah return Saham Syari dan variabel bebasnya 

(indpenden) profitabilitas dan likuditas  

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 

3. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling  

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Parwati dan Sudiartha adalah: 

1. Jenis sampel penelitian terdahulu menggunkan perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang perusahaan yang terdaftar secara 

berturut-turut di Jakarta Islamic Index 

2. Periode penelitian terdahulu yaitu periode 2010-2014, sedangkan penelitian 

sekarang yaitu periode 2014 – 2019. 

2.1.6 Putra dan Dana (2016) 

Penelitian ini mengambil judul tentang “Pengaruh profitabilitas, leverage, 

likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap return saham  perusahaan farmasi di BEI” 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap 

return saham perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan metode asosiatif dan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian menujukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham, likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap return saham, sedangkan leverage berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Putra dan Dana adalah: 
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1. Variabel terikatnya (dependen) adalah Return Saham dan variabel bebasnya 

(indpenden) adalah profitabilitas dan likuiditas 

2. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Putra dan Dana adalah: 

1. Jenis sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan farmasi di BEI, 

sedangkan penelitian sekarang perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut di 

Jakarta Islamic Index 

2. Periode penelitian terdahulu yaitu periode 2010-2014, sedangkan penelitian 

sekarang yaitu periode 2014 – 2019. 

2.1.7 Pratiwi ( 2015) 

Penelitian ini mengambil judul tentang “Pengaruh kebijakan dividen terhadap 

return saham pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan 

dividen terhadap return saham pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Objek penelitian 

ini adalah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009 sampai 2013 yang telah memenuhi kriteria yaitu sebanyak 14 

perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham. 
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Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian Pratiwi adalah variabel terikatnya 

(dependen) adalah Return Saham dan variabel bebasnya (indpenden) adalah kebijakan 

dividen. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian Pratiwi adalah: 

1. Jenis sampel penelitian terdahulu menggunkan perusahaa di Bursa Efek Indonesia, 

sedangkan penelitian sekarang perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut di 

Jakarta Islamic Index. 

2. Periode perusahaan penelitian terdahulu yaitu periode 2009-2013, sedangkan 

penelitian sekarang yaitu periode 2015 – 2019. 

3. Metode penelitian terdahulu yang digunakan yaitu analisis regresi linier sederhana, 

sedangkan penelitian sekarang yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda. 

Dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini ada sebagian persamaan serta  

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. sehingga untuk 

mempermudah analisis data informasi penyusunan membuat pemetaan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU 

Nama 

Penelitian 
Tujuan Sample 

Variable 

Dependen 

Variabel 

independen 
Analisis Hasil 

Azis, 

Pahlevi dan 

Toaha 

(2018) 

Menganalisis pengaruh 

dari faktor fundamental 

keuangan terhadap 

return saham  

Perusahaan industri 

barang konsumsi sub-

sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2016. 

Return 

saham 

Current ratio, debt 

to equity ratio, 

total asset 

turnover,  return 

on equity 

Analisis  

regresi  

linier 

berganda. 

Current ratio, debt to equity ratio, 

total asset turnover memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap return saham. Variabel 

return on equity memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap 

return saham. 

Sari (2017) 

 

Menganalisis pengaruh 

profitabilitas dan 

kebijakan dividen 

terhadap return saham  

Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Return 

saham 

 

Profitabilitas dan 

kebijakan dividen 

 

Analisis 

jalur (path 

analysis) 

Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap return saham, sedangkan 

kebijakan dividen berpengaruh 

negatif terhadap return saham. 

 

Riawan 

(2016) 

Menganalisis peran 

profitabilitas, likuiditas 

dan dividen payout 

ratio terhadap return 

saham  

Perusahaan yang 

tergabung dalam Indeks 

Islam Jakarta yang go-

public di BEI tahun 

2010-2013 

Return 

saham 

profitabilitas, 

likuiditas dan 

dividen payout 

ratio  

Analisis  

regresi  

linier 

berganda. 

Likuiditas tidak memberikan 

pengaruh positif terhadap return 

saham, sedangkan profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

Fitriana, 

Andini dan 

Oemar 

(2016) 

 

Menganalisis pengaruh 

rasio likuiditas, 

solvabiltas, 

profitabilitas, aktivitas 

dan kebijakan dividen 

terhadap return saham  

Perusahaan sektor 

pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 

2007-2013. 

Return 

saham 

likuiditas, 

solvabiltas, 

profitabilitas, 

aktivitas dan 

kebijakan dividen 

Analisis 

regresi  

linier 

sederhana. 

Profitabilitas dan kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap return 

saham, sedangkan rasio likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

Parwati dan 

Sudiartha 

(2016) 

 

Menganalisis pengaruh 

profitabilitas, leverage, 

likuiditas dan 

penelitian pasar 

terhadap return saham  

Perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014 

Return 

saham 

 

profitabilitas, 

leverage, likuiditas 

dan penelitian 

pasar 

Analisis 

regresi  

linier 

berganda. 

Profitabilitas, penilaian pasar dan 

likuiditas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham, 

sedangkan leverage berpengaruh 

negarif dan sigifikan terhadap return 

saham  

Putra dan 

Dana (2016) 

Menganalisis pengaruh 

profitabilitas, leverage, 

likuiditas dan ukuran 

perusahaan terhadap 

Perusahaan Farmasi di 

Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. 

Return 

saham 

 

profitabilitas, 

leverage, likuiditas 

dan ukuran 

perusahaan 

Analisis 

regresi  

linier 

berganda. 

Profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return 

saham, likuiditas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap return 
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Sumber : Aziz et al (2018) , Sari (2017) , Riawan (2016), Fitriana et al (2016), Parwati dan Sudiartha (2016), Putra dan Dana (2016), Pratiwi (2015) 

 

 

return saham 

perusahaan  

saham, sedangkan leverage 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham.  

 

Pratiwi 

(2015) 

Menganalisis pengaruh 

kebijakan dividen 

terhadap return saham  

Perusahaan Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

yang tahun 2009 sampai 

2013 

Rreturn 

saham 
Kebijakan dividen 

Analisis 

regresi  

linier 

sederhana 

Kebijakan dividen berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

return saham. 

Zahro 

(2020) 

Menganalisis pengaruh 

profitabilitas, kebijakan 

dividen dan likuiditas 

Perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta 

Islamic Index periode 

2015 - 2019 

Rreturn 

saham 

Profitabilitas, 

kebijakan dividen 

dan likuiditas 

Analisis 

regresi  

linier 

berganda. 

Profitabilitas berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap return 

saham, sedangkan kebijakan dividen 

dan likuiditas berpengaruh postif 

dan tidak signifikan terhadap return 

saham 
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2.2 Landasan Teori 

Untuk menulis penelitian ini terdapat beberapa landasan teori maka, 

dibutuhkan teori yang digunakan untuk mendukung penjelasan pada pembahasan 

penelitian sehingga sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran yang akan 

merumuskan hipotesis. 

2.2.1 Signaling Theory 

Menurut Brigham dan Houston (2019: 499), Signaling Theory merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang membagikan petunjuk 

kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Manajer sering kali memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek masa depan 

perusahaan dan dividen daripada pemegang saham publik. Perusahaan dengan 

prospek yang menguntungkan akan berupaya untuk kondisi ini ke investor melalui 

pengumuman laporan keuangan (Brigham dan Houston, 2019: 522). 

Perusahaan harus mempertimbangkan efek sinyal ketika sedang 

mempertimbangkan perubahan dalam kebijakan dividen. Misalnya, jika perusahaan 

memiliki prospek jangka panjang yang baik tetapi juga membutuhkan uang tunai 

untuk mendanai investasi saat ini, perusahaan mungkin terdorong untuk memotong 

dividen guna meningkatkan dana yang tersedia untuk investasi. Namun, tindakan 

ini dapat menyebabkan harga saham turun karena pengurangan dividen dianggap 

sebagai sinyal bahwa pendapatan masa depan cenderung menurun.  
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2.2.2 Dividend Policy Theory 

Menurut Brigham dan Houston (2019: 519), terdapat beberapa landasan 

teori yang dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan dividen 

yang tetap bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut: 

1) Teori Irelevansi Dividen (Dividend Irrelevance Theory) 

Merton Miller dan Franco Modigliani (MM) mengemukakan dividend 

irrelevance theory yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

mempengaruhi baik pada harga saham perusahaan ataupun biaya modalnya. 

MM mengembangkan teori mereka di bawah serangkaian asumsi yang ketat, 

serta di bawah asumsi tersebut, mereka meyakinkan jika nilai perusahaan hanya 

didetetapkan oleh kekuatan pendapatan dasar serta risiko bisnisnya. Dengan 

kata lain, nilai perusahaan hanya tergantung pada pendapatan yang dihasilkan 

oleh asetnya, bukan pada gimana pendapatan itu dibagi antara dividen dan laba 

ditahan. 

2) Alasan beberapa investor memilih dividen 

MM menyebut argumen Gordon- Lintner sebagai bird in the hand theory 

kesalahan besar sebab dalam pemikiran MM, sebagian besar investor berencana 

untuk menginvestasikan kembali dividen mereka di saham perusahaan yang 

sama ataupun serupa, dalam perihal apa pun, risiko arus kas perusahaan kepada 

investor dalam jangka panjang didetetapkan oleh risiko arus kas operasi, bukan 

oleh kebijakan pembayaran deviden.  
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3) Alasan beberapa investor memilih capital gain 

Pajak mendorong banyak investor individu untuk lebih memilih capital gain 

daripada dividen. Salah satu keuntungan utama adalah bahwa pajak harus 

dibayarkan atas dividen pada tahun penerimaannya, tetapi pajak atas dividen 

harus dibayarkan sampai saham dijual. 

2.2.3 Indeks Saham Syariah 

Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan 

pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan 

metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala (IDX, 2021). Sedangkan indeks 

saham syariah atau biasa dikenal dengan Jakarta Islamic Index adalah kumpulan 

index saham beberapa perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertetangan 

dengan syariah (IDX, 2021). Adapun penentuan kriteria dalam pemilihan saham 

dalam Jakarta Islamic Index melibatkan Dewan Pengawas Syariah antara lain: 

1. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan 

(kecuali termasuk dalam 10 besar dalam hal kapitalisasi). 

2. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 

90%. 

3. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 tahun terakhir. 
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4. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata 

nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. 

Suatu saham dikategorikan sebagai saham syariah berdasarkan peraturan 

OJK no. 17/POJK.04/2015 tentang saham yang dicatatkan sebagai saham syariah 

oleh emiten atau perusahan publik syariah adalah sebagai berikut berikut: 

1. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah seperti: 

a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi 

b)  Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain: 

1) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; 

2) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 

c)  Jasa keuangan ribawi, antara lain: 

1) Bank berbasis bunga; 

2) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 

d) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau 

judi (maisir), antara lain asuransi konvensional; 

e) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau 

menyediakan antara lain: 

1) Barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi); 

2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram lighairihi) 

yang ditetapkan oleh DSN MUI; 

3) Barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat; 

f) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah). 
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2. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:  

a) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak 

lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau 

b)  Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan 

dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak 

lebih dari 10% (sepuluh per seratus); 

2.2.4 Return Saham 

Return saham merupakan tingkat hasil pengembalian yang akan diperoleh 

investor atas investasinya terhadap saham suatu perusahaan. Menunt Suteja dan 

Gunardi (2016: 3), return saham merupakan tingkat keutungan yang diperoleh dari 

investasi, Return saham dibedakan menjadi 2 jenis yaitu realised return dan 

expected return. Retun realisasi merupakan retuun yang surdah terjadi berdasarkan 

data historis, sedangakan return ekspetasi merupakan retun yang diharapkan 

investor terjadi dimasa yang akan datang dan masih bersifat tidak tentu.  Maka 

return saham dapat dihitung sebagai berikut: 

Return saham = 
Pt−Pt−1+Dt

Pt−1
 …………………… (1) 

Dimana: 

Pt  = Harga investasi sekarang 

Pt−1 = Harga investasi periode lalu 

Dt  = Dividen periodik 
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2.2.5 Profitabilitas  

Menurut Hery (2016:192), profitabilitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas 

normal bisnisnya. Dengan begitu akan sangat penting bagi investor jangka panjang 

dengan menganalisis profitabilitas misalnya bagi pemegang saham akan meihat 

keuntungan yang sungguh akan diterima dalam bentuk dividen. Profitabilitas pada 

suatu perusahaan dapat dinilai melalu berberapa cara yang akan dibandingkan satu 

dengan yang lain tergantung pada laba dan aktiva ataupun modal. Ada 5 macam 

indikator yang dapat mengukur profitabilitas dengan (Hery, 2016:193), sebagai 

berikut: 

1. Return on Assets (Pengembalian aset) 

 Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih (Hery, 2016:193). Berikut ini 

adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ROA sebagai berikut: 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 ................. (2) 

2. Return on Equity (Pengembalian ekuitas) 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih (Hery, 2016:195). Berikut 

ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ROE sebagai 

berikut: 



 

 

28 

 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 ………………. (3) 

3. Net Profit Margin (Marjin laba bersih) 

Net profit margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih (Hery, 2016:199). 

Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk NPM sebagai berikut: 

NPM = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 ..................... (4) 

4. Operating Profit Margin (Marjin laba operasional) 

Operating Profit Margin (OPM) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih (Hery, 

2016:197). Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung 

OPM sebagai berikut: 

OPM = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 ......................... (5) 

5. Gross Profit Margin (Marjin laba kotor) 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih (Hery, 2016:196). Berikut 

ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk mengukur GPM sebagai berikut: 

GPM = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
 ......................... (6) 
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Penelitian kali ini yang digunakan untuk mengukur yaitu menggunakan 

Return on Assets, karena Return on Assets dapat menjadi tolak ukur perusahaan 

terhadap industri. 

2.2.6 Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen adalah presentase laba yang pada pemegang saham 

dalam bentuk tunai, dalam penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, 

pembagian dividen saham dan pembelian kembali saham. Rasio pembayaran 

dividen menentukan besamya jumlah laba yang bergantung perusahaan harus 

dievaluzsi dalam kerargka tujuan memaksimalkan bagi pemegang saham 

(Harmono, 2014: 12). 

Untuk mengukur besarnya dividen yang diperoleh yang akan dibayarkan 

perusahaan kepada pemegang saham dapat menggunakan rumus dividend payout 

ratio (DPR). DPR merupakan rasio yang menunjukkan tingkat presentase laba 

bersih perusahaan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham berupa dividen. 

Hanafi dan Halim (2012:82) menyatakan bahawa untuk menghitung Dividend 

Payout Ratio dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. 

1. Price Earnig Ration (PER) 

PER melihat harga saham relative terhadap earning-nya. PER bisa dihitung 

sebagai berikut : 

PER = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
 ............................... (7) 
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2. Dividend Payout Ratio (DPR) 

DPR ini melihat bagian earning (pendapatan) yang dibayarkan sebagai dividen 

kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali 

ke perusahan. 

𝐷𝑃𝑅 = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
 ……………………. (8) 

3. Dividend Yield 

Untuk investor, dividend yield cukup berarti karena merupakan sebagian dari 

total return yang akan diperoleh investor. Dividen yield dapat dihitung 

sebagai berikut 

Dividend Yield  = 
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
 ……………………..(9) 

Pengukuran kebijakan dividen yaitu menggunakan pengukuran Dividend 

Payout Ratio (DPR), karena Dividend Payout Ratio melihat bagian pendapatanyang 

dibayarkan sebagai dividen kepada investor. 

2.2.7 Likuiditas  

Menurut Hery (2015: 175), rasio likuiditas merupakan rasio yang 

menunjukkan kemapuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar 

utang jangka pendeknya. Keadaan ini, dapat diartikan bahwa likuiditas digunakan 

untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban 

pada saat ditagih. Ada 3 macam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

likuiditas (Hamidah, 2019:48), sebagai berikut:  
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1. Rasio lancar (Current ratio) 

Menurut Hamidah (2019:48) current ratio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, 

dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus 

yang digunakan untuk mengukur current ratio adalah sebagai berikut: 

Current ratio = 
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  ....................................................... (10) 

 

2. Rasio Cepat (Quick Ratio)  

Menurut Hamidah (2019:49) quick ratio digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak 

memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang 

relatif lebih lama untuk dicairkan sebagai kas. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur quick ratio adalah sebagai berikut: 

Quick Ratio =  
Aset Lancar − Persediaan−Beban Dibayar Dimuka

Liabilitas Lancar
..........(11) 

3. Rasio Kas (Cash Ratio)  

Menurut Hamidah (2019:49) cash ratio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

dengan kas yang tersedia dan yang disimpan dibank. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur cash ratio adalah sebagai berikut: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 
𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠

𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 ...............................(12) 
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Pengukuran rasio likuiditas yaitu menggunakan pengukuran Rasio 

Lancar (Current Ratio), karena current ratio membantu perusahaan untuk 

menentukan keputusan dimasa yang akan depan yaitu kewajiban lancar dan aset 

lancar perusahaan. 

2.2.8 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham 

Profitabilitas bertujuan untuk mengukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang diperoleh dari tingkat penjualan, modal saham dan 

kekayaan dari perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi menujukan 

keberhasilan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba. Hal 

ini membuktikan bahwa kinerja perusahaan yang baik.  Riset ini menggunakan 

Return on Asset (ROA) untuk mengukur rasio profitabilitas. Untuk mengukur 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset guna 

menghasilkan keuntungan menggunakan Return On Asset (ROA).  Untuk 

menghasikan laba bagi pemegang saham maka ROA harus semakin tinggi. 

Semakin tinggi ROA maka kinerja perusahaan semakin baik dan sehingga berdapak 

harga saham perusahaan semakin meningkat. Meningkatnya harga saham maka, 

return saham perusahaan juga meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Riawan (2016) dan Parwati dan Sudiartha (2016) yang menjelaskan bahwa 

profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

2.2.9 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham  
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Kebijakan dividen bertujuan untuk mengetahui keputusan perushaan untuk 

membagikan laba atau menahannya untuk diinvestasikan kembali di dalam 

perusahaan. Semakin tinggi kebijakan dividen yang diambil perusahaan, maka 

semakin meningkatkan keinginan investor untuk membeli saham pada perusahaan 

tersebut. Karena tujuan utama investor berinvestasi adalah memperoleh keuntungan 

dari pembagian dividen.  

Penelitian ini menggunkan dividend payout ratio (DPR) untuk 

menggukur kebijakan dividen. Dividend payout ratio (DPR) merupakan rasio yang 

menunjukkan tingkat presentase laba bersih perusahaan yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham berupa dividen. Apabila DPR naik maka investor yang 

menyukai dividen tertarik untuk menanamkan saham diperusahan tersebut 

dampaknya harga saham perusahaan semakin naik dan selanjutnya bedampak 

positif pada return saham. Namun bagi investor yang menyukai capital gain maka 

kenaikan DPR bedampak pada penurunan harga saham dan selanjutnya return 

saham.  

Penelitian Fitriana et al (2016) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap return saham. Namun hal ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dan Pratiwi (2015) yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap return saham. 

2.2.10 Pengaruh Likuiditas Terhadap Return Saham  
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Likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

Likuiditas yang tinggi menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan 

maka kinerjanya semakin baik, maka semakin meningkatkan keinginan investor 

untuk membeli saham pada perusahaan tersebut 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio lancar (Current ratio) 

untuk mengukur variabel likuditas. Current ratio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, dapat 

dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Likuiditas bisa 

berpengaruh positif atau negatif. Semakin besar likuiditas maka semakin besar 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya, sehingga 

meningkat kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut dan mendorong 

investor untuk menambahkan dananya kedalam perusahaan tersebut sehingga 

menaikan return saham. Sebaliknya, likuiditas berpengaruh negatif ketika 

likuiditas yang tinggi maka semakin rendah resiko yang dimiliki sehingga dapat 

mengakibatkan menurunnya return saham. 

Hasil penelitan Putra dan Dana (2016) yang menyatakan bahwa Current 

ratio berpengaruh positif terhadap return saham. Namun hal ini bertolak belakang 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riawan (2016) dan Aziz et al yang 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif terhadap return saham.  
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan ini penjelasan dari sub bab sebelumnya, maka dapat 

digambarkan kerangka sebagai berikut: 

 

 

  

 H1(+)  

  

 H2 (+/-) 

 

     H3(+/-)  

 

 

 

     H4  

Gambar 2.1 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat 

dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas secara parsial mempunyai pengaruh postif yang signifikan 

terhadap return saham di Jakarta Islamic Index. 

H2: Kebijakan dividen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham di Jakarta Islamic Index. 

H3: Likuiditas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham di Jakarta Islamic Index. 

H4: Profitabilitas, kebijakan dividen, likuiditas secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham di Jakarta Islamic Index. 

 


