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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pasar modal merupakan salah satu sektor indikator perekonomian suatu negara 

sehingga berkembangnya pasar modal akan menjadi tolak ukur keberhasilan 

perekonomian negara tersebut. Dengan berkembangnya pasar modal suatu negara 

tentu menarik  minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, karena pilihan 

investasi bagi para investor tidak lagi terbatas pada aktiva riil dan simpanan 

perbankan melainkan dapat menanamkan dananya dalam bentuk saham, obligasi, 

maupun aktiva finansial lainnya. 

Pasar modal memiliki 2 fungsi penting yaitu pertama pasar modal menjadi 

sarana yang efektif bagi perusahaan dalam membantu pemenuhan dana dunia 

usaha, melalui penghimpunan dana dari masyarakat (investor). Dana segar yang 

diperoleh perusahaan dari investor akan dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan 

bisnis atau memperbaiki kondisi keuangan yang kurang sehat sehingga kegiatan 

usaha perusahaan dapat berjalan kembali. Kedua pasar modal menjadi sarana 

alokasi dana yang efisien bagi masyarakat (investor), karena dengan adanya pasar 

modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi 

pada instrumen – instrument keuangan yang memberikan return yang optimal.  

Return merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Return 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu return realisasi merupakan return yang telah terjadi 

dan return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor di masa yang akan datang (Jogiyanto, 2003:109). Saham akan dinilai 
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sebagai saham yang baik apabila dapat memberikan return realisasi yang tidak 

terlalu jauh dari return ekspektasi. Investor berharap dengan membeli saham, 

mereka dapat menerima dividen (pembagian laba) setiap tahun dan mendapat 

keuntungan (capital gains) pada saat sahamnya dijual kembali. Namun pada saat 

yang sama, mereka pun harus siap menghadapi risiko bila hal sebaliknya terjadi. 

Berinvestasi di pasar modal tidak saja memerlukan pemikiran yang lebih 

rumit dan informasi yang lebih kompleks, namun juga menghadapi risiko yang 

relatif besar bila dibanding dengan bentuk-bentuk simpanan pada sistem perbankan. 

Tidak semua saham yang berasal dari perusahaan yang memiliki profil perusahaan 

yang baik akan memberikan return yang baik pada investor. Oleh karena itu, dalam 

menghadapi ketidakpastian return beserta risiko  lainnya, investor harus memilih 

dengan sangat hati – hati alternatif investasi yang harus dipilih, serta diperlukan 

analisis yang mendalam mengenai perusahaan tersebut.  

Salah satu cara yang biasa digunakan dalam menilai perusahaan adalah 

teknik analisis yang bersifat fundamental. Analisis fundamental ini sangat 

berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan, analisis fundamental 

melakukan penilaian atas laporan keuangan perusahaan. 

Faktor fundamental dari perusahaan yang dapat menjelaskan kekuatan dan 

kelemahan kinerja keuangan perusahaan di antaranya adalah rasio – rasio 

keuangan. Melalui rasio – rasio keuangan investor dapat membandingkan rasio 

keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan 

(trend) yang sedang terjadi, selain itu investor juga dapat membandingkan rasio 

keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan yang lain yang masih bergerak 
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dalam industri yang sama dengan periode tertentu. Sehingga dengan menganalisis 

rasio – rasio keuangan perusahaan, investor mendapatkan arahan dalam mengambil 

keputusan dalam mempertimbangkan tentang pencapaian perusahaan dan prospek 

pada masa yang akan datang.  

Di dalam analisis fundamental terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat 

menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Ang (1997:18) 

mengelompokkan rasio keuangan ke dalam lima rasio yaitu : rasio likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan rasio pasar. Rasio – rasio keuangan tersebut 

menjadi sumber informasi penting karena  menggambarkan kekuatan dan 

kelemahan dari kondisi keuangan suatu perusahaan serta dapat memprediksi return 

saham di pasar modal, sehingga dapat membantu investor untuk memutuskan 

perusahaan mana yang akan dipilih untuk berinvestasi. 

Helfert (1996) mengungkapkan terdapat banyak rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan. Akan tetapi manfaat 

yang sebenarnya dari setiap rasio sangat ditentukan oleh tujuan spesifik analisis. 

Terdapat banyak individu dan kelompok yang berbeda yang berkepentingan atas 

keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan tertentu, dan pandangan kelompok – 

kelompok ini terhadap kinerja perusahaan sangatlah berbeda. Salah satunya adalah 

kelompok pemilik atau investor, investor berkepentingan dengan profitabilitas 

jangka pendek dan jangka panjang dari investasi modal yang mereka tanamkan. 

Mereka biasanya mengharpkan laba dan dividen yang meningkat, yang akan 

membawa pertumbuhan pada nilai ekonomi dari “taruhan” mereka. 
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Menurut Helfert (1996:69) ukuran kinerja keuangan yang harus diperhatikan 

dari sudut pandang pemilik atau investor adalah rasio profitabilitas, disposisi laba 

dan indikator pasar. Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan atau pemegang 

saham dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas 

berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang 

diinvestasikan pemilik. Menurut Helfert (1996:69) terdapat beberapa ukuran pokok 

yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan 

pemilik. Ukuran ini, yaitu pengembalian atas ekuitas, pengembalian atas kekayaan 

bersih dan pengembalian atas ekuitas saham biasa, menunjukkan profitabilitas total 

investasi kepemilikan.  

Pemilik juga berkepentingan dengan dampak hasil perusahaan terhadap nilai 

pasar investasi mereka, khususnya jika saham dijual kepada umum. Salah satu rasio 

yang umum digunakan sebagai indikator nilai pasar saham adalah rasio nilai pasar 

terhadap nilai buku (Helfert, 1996:86). Selain itu, Menurut Eduardus Tandelilin 

(2010:373) menyatakan bahwa komponen penting pertama yang harus diperhatikan 

dalam analisis perusahaan adalah laba per lembar saham yang dikenal dengan 

earnings per share. Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu rasio pasar 

yang menunjukkan berapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau 

pemegang saham per lembar saham. 

Menurut Helfert (1996:86) pemilik juga tertarik pada pembagian laba yang 

menjadi haknya, yaitu, seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa 

banyak yang dibayarkan sebagai dividen kepada mereka. Jumlah laba dibagi dalam 

bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan ditentukan 
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oleh Rasio pembayaran dividen (DPR). Rasio ini menunjukkan persentase laba 

perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan berupa 

dividen kas. (Harjito 2010:253) . DER berpengaruh kepada dividen. Semakin tinggi 

tingkat Debt to Equity Ratio (DER), berarti komposisi hutang juga semakin tinggi, 

sehingga akan berakibat pada semakin rendahnya kemampuan perusahan untuk 

membayarkan dividend Payout Ratio kepada pemegang saham, sehingga rasio 

pembayaran dividen semakin rendah.  

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang sangat penting bagi investor, 

karena rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Dalam penelitian ini rasio 

profitabilitas yang digunakan adalah Return on Assets (ROA), dan Return on Equity 

(ROE). Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan, menurut Sugiono (2009:80) semakin tinggi rasio ini berarti semakin 

baik keadaan suatu perusahaan. Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan 

efisiensi penggunaan modal sendiri. Menurut Kasmir (2008:204) Semakin tinggi 

rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. .  

Rasio pasar adalah rasio yang menunjukkan informasi penting perusahaan 

dan diungkapkan dalam basis per saham, rasio pasar yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Price to Book Value (PBV) dan Earning Per Share (EPS). 
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Price to Book Value merupakan rasio antara harga saham terhadap nilai bukunya. 

Semakin tinggi nilai PBV, maka semakin tinggi pula perusahaan itu dinilai oleh 

investor dibandingkan dengan dana yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut 

(Ang,1997). Dengan demikian kenaikan nilai PBV akan berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Dengan kenaikan harga saham, maka return saham pun 

diharapkan dapat meningkat.  Earning Per Share (EPS) adalah rasio yang 

menunjukkan seberapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau 

pemegang saham per saham dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan 

jumlah saham biasa yang beredar. Laba per lembar saham (Earning Per Share) 

dapat dijadikan sebagai indikator tingkat nilai perusahaan. Laba per lembar saham 

(Earning Per Share) juga merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan 

dalam mencapai keuntungan bagi para pemiliki saham dalam perusahaan. 

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang, dalam penelitian ini rasio sovabilitas yang digunakan 

adalah Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 

solvabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin 

besar total hutang terhadap total ekuitas (Ang, 1997), juga akan menunjukkan 

semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) sehingga 

tingkat resiko perusahaan semakin besar. Hal ini akan berdampak pada menurunnya 

harga saham di bursa, sehingga return saham akan menurun. 
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Kehadiran pasar modal di Indonesia ditandainya dengan banyaknya 

perusahaan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu 

sektor perusahaan yang menjadi alternatif investasi yang paling diminati oleh 

investor adalah sektor properti dan real estate, karena merupakan salah satu aktiva 

multiguna yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai jaminan, oleh karena itu 

perusahaan properti dan real estate mempunyai struktur modal yang tinggi. Harga 

tanah dan bangunan yang cenderung naik, supply tanah yang bersifat tetap 

sedangkan demand akan selalu bertambah besar seiring bertambahnya jumlah 

penduduk dan kebutuhan papan manusia tentunya semakin menarik minat investor 

untuk mengiventasikan dananya di dalam sektor tersebut.  

Peneliti Pakpahan (dikutip dalam Fuadi, 2009) menunjukkan bahwa sektor 

properti merupakan salah satu sektor yang paling tinggi volatilitas returnnya. Hilda 

B Alexander (Kompas, 16 Mei 2013) menulis bahwa Sektor properti di Bursa Efek 

Indonesia merupakan the best performer dibandingkan kinerja sektor lain seperti 

perbankan dan consumer goods. 

Adapun pasar properti di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi kedalam 

beberapa segmen pasar yaitu, gedung perkantoran (office building); retail market 

yang meliputi swalayan dan mall; apartemen dan kondominium; pasar kawasan 

industri (industrial estate market); dan pasar hotel (hotel market).   

Di hampir semua negara termasuk Indonesia, sektor industri properti dan 

real estate merupakan sektor dengan karakteristik yang sulit untuk diprediksi dan 

berisiko tinggi. Sektor properti dan real estate merupakan sektor yang paling rentan 

dalam industri makro terhadap fluktuasi suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang 
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pada akhirnya akan mempengaruhi pada daya beli masyarakat (Theresia, 2010). 

Perkembangan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2012 – 2016 dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat 

return saham secara sektoral. Berikut disajikan data rata rata return saham per 

tahun pada perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2016 : 

Tabel 1.1 

Rata - Rata  Return Saham Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate 

yang Terdaftar di BEI Periode 2012 – 2016 

 

Tahun 

Rata – Rata Return Saham 
pada Perusahaan Sub 

Sektor Properti dan Real 
Estate 

Pertumbuhan Rata - Rata 
Return Saham pada 

Perusahaan Sub Sektor 
Properti dan Real Estate 

2012 37,05% - 

2013 78.13% 41.08% 

2014 126,01% 47,88% 

2015 121,76% -4,25% 

2016 110,59% -11.17% 

Sumber : Bloomberg Financial Analysis (diolah kembali) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa perkembangan return saham 

industri properti dan  real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2016 mengalami fluktuasi. Besarnya return saham tertinggi terjadi pada tahun 

2014 sebesar 126,01% , sedangkan return saham terendah terjadi pada tahun 2012 

sebesar 37,05% . Pada tahun 2012 dan pertengahan pertama tahun 2013 sektor 

properti Indonesia bertumbuh cepat, maka pertumbuhan keuntungan para 

pembangunan properti Indonesia melonjak tajam. Pasar properti Indonesia naik 

tajam karena rendahnya tingkat suku bunga bank sentral. Antara Februari 2012 
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sampai pertengahan 2013, bank sentral Indonesia (Bank Indonesia) 

mempertahankan suku bunga acuannya (BI Rate) pada 5,75%, kebijakan suku 

bunga terendah dalam sejarah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara 

ini.  

Sebuah survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penjualan properti 

hunian di kuartal 1 tahun 2015 mengalami penurunan signifikan dalam 

perbandingan kuartal ke kuartal. Hasil dari  penjualan di kuartal pertama tahun 

2015 mencatat pertumbuhan 26,6% , lebih rendah dibandingkan dengan 

pertumbuhan periode sebelumnya yaitu 40,1% di kuartal ke-4 tahun 2014. 

Sementara itu, tingkat pencairan pinjaman hipotek di bank – bank untuk rumah dan 

apartemen di kuartal 1 tahun 2015 naik hanya 0,12% dibandingkan dengan kuartal 

sebelumnya.  

Menurut Ang (1997) semakin baik kinerja keuangan perusahaan yang 

tercermin dari rasio-rasionya maka semakin tinggi return saham perusahaan, 

demikian juga jika kondisi ekonomi baik, maka refleksi harga saham akan baik 

pula. Perkembangan yang terjadi inilah yang salah satunya menjadi dasar bagi 

peneyusun untuk mengkaji lebih mendalam faktor-faktor apa sajakah yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi return saham pada industri tersebut. 

Penelitian mengenai return saham telah banyak dilakukan mengingat 

pentingnya faktor fundamental dalam mempengaruhi nilai return saham. Namun 

berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan faktor-faktor fundamental dengan 

return saham masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga perlu 

dilakukan penelitian lanjutan untuk membuktikan bagaimana pengaruh kelima 
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faktor fundamental tersebut (ROA, ROE, EPS, PBV, DER) terhadap return saham 

terutama pada sektor industri properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia.  

Hal ini terlihat dari hasil penelitian terdahulu yaitu Saputra dan 

Oktanugroho (2012) bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widyawati dan Fidhayatin (2012) yang menyatakan bahwa ROE memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham pada perusahaan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leon F (2011) menjelaskan 

bahawa variabel EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nicky Nathaniel (2008) menjelaskan bahwa variabel 

EPS berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. 

Penelitian terdahulu yang dilakuakan oleh Desy Arista (2012) menjelaskan 

bahwa variabel DER berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khan (2013) menjelaskan bahwa 

variabel DER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian tersebut, membuktikan bahwa 

masih adanya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu. Hal ini mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja 

keuangan terhadap return saham, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali 

beberapa rasio yang berkaitan dengan return saham. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan maka peneliti mengambil judul “PENGARUH RETURN ON 

ASSET (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE), EARNING PER SHARE (EPS), 

PRICE BOOK VALUE (PBV), DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) 
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TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus pada Perusahaan Properti dan 

Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016) 

1.2  Perumusan Masalah 

Tujuan utama seorang investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan 

penghasilan (return). Sektor properti dan real estate merupakan aset yang memiliki 

nilai investasi yang tinggi, dan dinilai cukup aman dan stabil. Investor banyak 

memilih untuk berinvestasi di sektor ini dikarenakan harga tanah dan bangunan 

yang cenderung naik, supply tanah bersifat tetap sedangkan demand akan selalu 

bertambah besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta bertambahnya 

kebutuhan manusia akan tempat tinggal, pusat perbelanjaan, perkantoran dan lain – 

lain. 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan pada tahun 2013, hal ini terjadi karena pada tahun 2012 dan pertengahan 

pertama tahun 2013 sektor properti Indonesia bertumbuh cepat, maka pertumbuhan 

keuntungan para developer properti Indonesia melonjak tajam dan harga properti 

Indonesia meningkat sejalan dengan itu (pada umumnya harga properti residensial 

bertumbuh hampir 30% per tahun antara 2011 dan 2013). Pertumbuhan yang kuat 

ini terjadi karena ekspansi perekonomian Indonesia yang subur. Selain itu 

 komposisi demografi Indonesia juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, 

termasuk sektor properti.  

Seiring dengan pergerakkan harga dan return saham yang abstrak dan 

fluktuatif setiap tahunnya, investor agar bisa mengambil keputusan harus mampu 

https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67
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menilai perusahaan dengan cara menganalisis informasi – informasi yang ada 

dengan cermat, teliti, dan didukung dengan data yang akurat.  

Investor membutuhkan informasi sebelum mengambil keputusan 

berinvestasi terutama dari segi kekuatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Analisis kinerja perusahaan dibutuhkan oleh investor sebagai indikator dalam 

menilai tingkat pengembalian (return) saham dalam menilai prospek pergerakan 

saham perusahaan di masa yang akan dating, analisis penilaian kinerja perusahaan 

dapat menggunakan rasio keuangan perusahaan rasio keuangan perusahan meliputi; 

liquidity ratio, activity ratio, leverage ratio, profitability ratio dan market valutation 

ratio. Dengan analisis kinerja perusahaan para investor dapat memperkirakan harga 

saham di masa yang akan datang. Rasio keuangan memberikan informasi yang 

bermanfaat berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Rasio-rasio yang dapat 

digunakan oleh investor dalam memprediksi return saham yaitu rasio profitabilitas 

yakni return on assets (ROA) dan return on equity (ROE), rasio solvabilitas 

diproyeksikan dalam debt to equity ratio (DER) dan rasio pasar diproyeksikan 

dalam earning per share (EPS) dan price book value (PBV). 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan di 

atas, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji beberapa faktor fundamental 

yang memperngaruhi return saham. Maka dapat diberikan rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap return 

saham? 
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2. Apakah terdapat pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap return 

saham? 

3. Apakah terdapat pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap return 

saham? 

4. Apakah terdapat pengaruh Price Book Value (PBV) terhadap return 

saham? 

5. Apakah terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

return saham? 

6. Apakah terdapat pengaruh Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Price Book Value (PBV), 

Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama - sama (simultan) 

terhadap return saham pada perusahaan properti & real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengetahui pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap return 

saham. 

2. Mengetahui pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap return 

saham. 

3. Mengetahui pengaruh Earning Per Sahare (EPS) terhadap return 

saham. 
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4. Mengetahui pengaruh Price Book Value (PBV) terhadap return 

saham. 

5. Mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham. 

6. Mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA). Return On Equity 

(ROE), Earning Per Share (EPS), Price Book Value (PBV), Debt to 

Equity Ratio (DER) secara bersama – sama (simultan) terhadap 

return saham pada perusahaan properti & real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini bertujuan untuk melatih ketajaman analisa yang 

disusun menggunakan data-data yang akurat serta untuk 

memperbaiki cara berpikir penulis dalam menganalisa dan 

memecahkan menggunakan metode. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dijadikan sebagai pertimbangan dalam menganalisis 

saham yang diperjualbelikan di bursa melalui variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini sehingga para investor dapat 

menganalisis besarnya return saham, sehingga dapat memilih pilihan 

investasi yang dinilai paling tepat.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
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Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagi bahan pertimbangan dan 

referensi perluasan penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan 

sebagai kajian ilmiah dalam praktik pasar modal. 

1.5 Kerangka Teori  

1.5.1  Signalling Theory  

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 

merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan 

masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Manajer sebagai 

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). 

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahan kepada 

pemilik.  

Menurut Jogiyanto (2000:392), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi (calon) kreditor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 
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menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk 

(bad news). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan 

informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

 Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal karena 

kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. 

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi 

yang disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry). Asymetric 

information adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih 

banyak daripada pihak lain, misalnya pihak manajemen perusahaan memiliki 

informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak (calon) kreditor dalam 

lingkup pasar modal. Tingkat asymmetric information ini bervariasi dari dangat 

tinggi ke sangat rendah (Pramastuti, 2007).  

Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi (calon) 

investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan di pasar modal. Salah 

satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal 

bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak (calon) investosr, adalah laporan 

tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 

informasi non-akuntasi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan 

keuangan. 

Menurut Sharpe (1997: 211) pengumuman informasi akuntansi memberikan 

sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (good 

news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan 
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demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume 

perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik 

laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi 

volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi (calon) investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masas yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan 

tepat waktu sangat diperlukan oleh (calon) investor di pasar modal sebagai analisis 

untuk mengambil keputusan investasi. Pada waktu informasi diumumkan dan 

semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih 

dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik 

(good news) atau signal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut 

sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume 

perdagangan saham.  

Asumsi utama dalam teori sinyal menurut Morse (1981) adalah mempunyai 

informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh (calon) 

investor dan manajemen adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan 

insentif yang diharapkan, artinya manajemen umumnya mempunyai informasi yang 

lebih lengkap dan akurat dibanding dengan pihak di luar perusahaan mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi niali perusahaan. Informasi asimetri akan 
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terjadi jika manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang 

diketahuinya tentang semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke 

pasar modal. 

Jika manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar, maka umumnya 

pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal terhadap adanya 

peristiwa (event) tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang 

tercermin dari perubahan harga saham dan volume perdagangan. Sebagai 

implikasinya, pengumuman laba akan direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal yang 

menyampaikan adanya informasi yang dikeluarkan oleh pihak manajemen, yang 

selanjutnya akan mempengaruhi harga dan aktivitas perdagangan di pasar modal. 

Teoh (1998) menyatakan bahwa laba merupakan sinyal yang diberikan oleh 

manajer mengenai keyakinan mereka tentang perkembangan perusahaan di masa 

depan. Manajer sebagai pihak dalam, tentu mempunyai akses yang lebih banyak 

mengenai kemampuan perusahaan dan mereka dapat menyampaikan keyakinan 

mengenai perkembangan perusahaan melalui laba yang dilaporkan. Morris (1987) 

membuktikan bahwa, manajemen perusahaan berusaha memberikan sinyal positif 

kepada pasar mengenai perusahaan yang dikelolanya melalui laporan kinerja 

keuangan perusahaan, sehingga laporan laba merupakan informasi yang berguna 

untuk pengambikan keputusan para (calon)  investor. 

1.5.2 Rasio Keuangan  

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja 

suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos 

laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah 
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tertentu dengan jumlah lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio 

yang akan menjelaskan atau menggambarkan kepada analis baik atau buruknya 

keadaan posisi keuangan perusahaan. 

Analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam 

analisis laporan finansial. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian 

relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang satu 

dengan faktor yang lain dari suatu laporan finansial. Rasio dapat dihitung 

berdasarkan financial statement yang terdiri dari neraca (balance sheet) dan rugi-

laba (income statement).  

Manfaat analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan 

intern perusahaan melainkan juga bagi pihak luar. Dalam hal ini adalah calon 

investor atau kreditur yang menanamkan dananya dalam perusahaan yang go 

public. Bagi manajer finansial, dengan menghitung rasio-rasio tertentu akan 

memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh 

perusahaan di bidang financial, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang 

penting bagi kepentingan perusahaan untuk masa yang akan datang. Sedangkan 

bagi investor, atau calon investor atau calon pembeli saham merupakan bahan 

pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham perusahaan yang 

bersangkutan atau tidak. (Alwi, 1994:108). 

Menurut Robert Ang (1997) rasio untuk menganalisis rasio keuangan 

dikelompokkan menjadi 5 yaitu : 

1. Rasio likuiditas, mengukur kecukupan sumber kas perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan kas dalam jangka pendek. 
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Terdapat tiga rasio membandingkan kas dengan utang lancar untuk 

mengukur kewajiban perusahaan (cash obligations): current ratio, cash 

ratio, cash flow from operation ratio, dan quick ratio. 

2. Rasio leverage (debt ratio) menelaah struktur modal perusahaan, termasuk 

sumber dana jangka panjang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban investasi dan utang jangka panjang. Debt ratio ditunjukkan 

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

assets ratio, times interest earned ratio, dan long term debt to equity ratio. 

3. Rasio aktivitas – aktivitas operasi perusahaan membutuhkan investasi, baik 

untuk asset yang bersifat jangka pendek (inventory and accout receivable) 

maupun jangka panjang (property, plan, and equipment). Rasio aktivitas 

menggambarkan hubungan antara tingkta operasi perusahaan (sales) 

dengan aset yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasi 

perusahaan tersebut. Rasio aktivitas juga dapat digunakan untuk 

memprediksi modal yang dibutuhkan perusahaan (baik untuk kegiatan 

operasi maupun jangka panjang). Misalnya untuk megingatkan penjualan 

akan membutuhkan tambahan aset. Rasio aktivitas memungkinkan para 

analis menduga kebutuhan ini serta menilai kemampuan perusahaan untuk 

mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Dua buah contoh rasio aktivitas 

: inventory turnover, total assets turn over, working capital turn over, 

fixed assets turnover, dan inventory turnover. 

4. Rasio profitabilitas, investor di pasar modal sangat memperhatikan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, menunjang, dan 
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meningkatkan profit. Profitability dapat diukur dalam beberapa hal yang 

berbeda, namun dalam dimensi yang saling terkait. Pertama, terdapat 

hubungan antara profit dengan sales sehingga terjadi residual return bagi 

perusahaan per rupiah penjualan. Pengukuran yang lainnya adalah gross 

profit margin, return on equity, return on investment, dan net profit 

margin. 

5. Rasio pasar, menunjukkan informasi perusahaan dan diungkapkan dalam 

posisi per saham. Terbagi menjadi Dividen Yield, Dividen Per Share, 

Earning Per Share, Dividend Payout Ratio, Price Earning Ratio, Book 

Value Per Share, dan Price To Book Value. 

Helfert (1996) mengungkapkan terdapat banyak rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan. Akan tetapi manfaat 

yang sebenarnya dari setiap rasio sangat ditentukan oleh tujuan spesifik analisis. 

Terdapat banyak individu dan kelompok yang berbeda yang berkepentingan atas 

keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan tertentu, dan pandangan kelompok – 

kelompok ini terhadap kinerja perusahaan sangatlah berbeda. Salah satunya adalah 

kelompok pemilik atau investor, investor berkepentingan dengan profitabilitas 

jangka pendek dan jangka panjang dari investasi modal yang mereka tanamkan. 

Mereka biasanya mengharpkan laba dan dividen yang meningkat, yang akan 

membawa pertumbuhan pada nilai ekonomi dari “taruhan” mereka. 

Menurut Helfert (1996:69) ukuran kinerja keuangan yang harus diperhatikan 

dari sudut pandang pemilik atau investor adalah rasio profitabilitas, disposisi laba 

dan indikator pasar. Daya tarik utama bagi pemilik perusahaan atau pemegang 
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saham dalam suatu perseroan adalah profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas 

berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen atas dana yang 

diinvestasikan pemilik. Menurut Helfert (1996:69) terdapat beberapa ukuran pokok 

yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan 

pemilik. Ukuran ini, yaitu pengembalian atas ekuitas, pengembalian atas kekayaan 

bersih dan pengembalian atas ekuitas saham biasa, menunjukkan profitabilitas total 

investasi kepemilikan.  

Pemilik juga berkepentingan dengan dampak hasil perusahaan terhadap nilai 

pasar investasi mereka, khususnya jika saham dijual kepada umum. Salah satu rasio 

yang umum digunakan sebagai indikator nilai pasar saham adalah rasio nilai pasar 

terhadap nilai buku (Helfert, 1996:86). Selain itu, Menurut Eduardus Tandelilin 

(2010:373) menyatakan komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam 

analisis perusahaan adalah laba per lembar saham yang dikenal dengan earnings 

per share. Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu rasio pasar yang 

menunjukkan berapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau 

pemegang saham per lembar saham. 

Menurut Helfert (1996:86) pemilik juga tertarik pada pembagian laba yang 

menjadi haknya, yaitu, seberapa banyak yang diinvestasikan kembali dan seberapa 

banyak yang dibayarkan sebagai dividen kepada mereka. Jumlah laba dibagi dalam 

bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan ditentukan 

oleh Rasio pembayaran dividen (DPR). Rasio ini menunjukkan persentase laba 

perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan berupa 

dividen kas (Martono dan Harjito 2010:253) . DER berpengaruh kepada dividen. 
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Semakin tinggi tingkat Debt to Equity Ratio (DER), berarti komposisi hutang juga 

semakin tinggi, sehingga akan berakibat pada semakin rendahnya kemampuan 

perusahan untuk membayarkan dividend Payout Ratio kepada pemegang saham, 

sehingga rasio pembayaran dividen semakin rendah.  

1.5.2.1 Return on Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis 

laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan 

keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur 

kemampuan perusahaan manghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk 

kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang 

dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri 

maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva 

perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

Return on asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Selain itu, Return on asset memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan 

aktiva untuk memperoleh pendapatan.  

Pengertian rasio return on asset menurut Margaretha (2007:61) adalah 

return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar nilai return on asset suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat 
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keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pula perusahaan 

tersebut dari segi penggunaan aktiva.  

Sedangkan menurut Syamsudin (2009:147) yang mengatakan bahwa 

return on asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin 

baik keadaan suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung return on assets 

menurut Sugiono (2009:80) adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑢𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝐾𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Menurut Sugiono (2009:81) semakin tinggi nilai dari return on asset 

(ROA), berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik 

untuk memperoleh keuntungan. 

1.5.2.2 Return on equity (ROE) 

Menurut Sutrisno (2000:267), rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan modal sendiri. Karena yang bekerja 

hanya modal sendiri, maka laba yang dibagi adalah laba untuk pemegang saham 

yakni earning after tax. Selanjutnya Return on equity (ROE) adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiki, 

sehingga ROE ini ada yang menyebutkan sebagai rentabilitas modal sendiri.  

 Menurut Riyanto (2001:44), ROE adalah kemampuan dari modal sendiri 

untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. 
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ROE menggambarkan besarnya perolehan atas modal yang ditanamkan atau 

kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham 

preferen dan saham biasa.  

Pendapat lain dari Sartono (2010:124), menjelaskan bahwa ROE adalah 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi 

pemegang saham perusahaan. Return on equity mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini 

dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin 

besar maka rasio ini juga akan makin besar. 

Sedangkan menurut Lukman (2001:92), return on equity merupakan suatu 

pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan 

atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.  Hasil pengembalian 

atas ekuitas ( return on equity ) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan 

(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka 

investasikan di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja, semakin tinggi return 

atau penghasilan yang diperoleh, semakin baik kedudukan pemilik perusahaan. 

Perusahaan dibentuk dengan modal saham dari pemilik perusahaan. 

Menurut Keown (2001:412) , tingkat imbal hasil bagi pemodal saham atas 

investasinya dalam perusahaan ini dapat dihitung dengan rasio return on equity 

yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator variabel ini diukur dengan :  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (ROE) =  
Earning After Tax (EAT)  

Total Equity 
 x 100% 
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Menurut Kasmir (2008:199), rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat, begitu juga sebaliknya. 

1.5.2.3 Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar 

keuntungan (return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar 

saham (Darmadji, 2001:139). Saham dengan return paling tinggi pada umumnya 

memiliki pendapatan yang lebih besar daripada yang diperkirakan, sedangkan 

saham dengan return paling rendah memiliki pendapatan di bawah perkiraan.  

Menurut Tandelilin (2001:241), Earning Per Share atau laba per lembar 

saham menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi 

semua pemegang saham perusahaan atau jumlah uang yang dihasilkan (return) 

dari setiap lembar saham. Bagi para investor, informasi EPS merupakan informasi 

yang paling mendasar dan berguna, karena bisa menggambarkan prospek earning 

perusahaan di masa mendatang 

Sementara itu EPS merupakan perbandingan antara laba bersih  setelah 

pajak atau net income after tax (NIAT) pada satu tahun buku dengan jumlah 

saham yang diterbitkan (outstanding share).  (Robert Ang, 1997:6). Secara 

sistematis EPS dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 (𝐸𝑃𝑆) =  
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥 − 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

Menurut Darmadji (2001:139),  Earning per share memiliki hubungan 

positif dengan harga saham, sehingga apabila jumlah earning per share meningkat 
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maka harga saham juga akan meningkat begitu juga dengan tingkat pengembalian 

investasi, dan sebaliknya. 

1.5.2.4 Price Book Value (PBV) 

Menurut Ang (1997) Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar yang 

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu menciptakan 

nilai perusahaan terhadap jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga semakin 

tinggi rasio Price to Book Value (PBV) yang menunjukkan semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.  

Price to Book Value merupakan perbandingan antara harga pasar dan nilai 

buku saham. Untuk perusahaan – perusahaan yang berjalan dengan baik, 

umumnya rasio ini mencapai di atas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar 

saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin tinggi 

perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah 

ditanamkan diperusahaan. (Husnan 2006:258) 

Menurut Jogiyanto (2003:82), nilai buku (Book Value) per lembar saham 

menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki 

satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas 

pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi 

dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini berfungsi untuk melengkapi analisis 

Book Value. Jika pada analisis Book Value, investor hanya mengetahui kapasitas 

per lembar saham, pada rasio PBV investor dapat mengetahui langsung sudah 
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berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung Price to Book Value (PBV) adalah sebagai berikut : 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑃𝐵𝑉) =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

1.5.2.5 Debt to Equity Ratio (DER) 

Brigham dan Houston (1998) menjelaskan bahwa solvabilitas keuangan adalah 

rasio yang memberikan suatu ukuran sampai sejauh mana sekuritas 

berpenghasilan tetap (utang dan saham preferen) digunakan dalam struktur modal 

perusahaan. 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

(penggunaan hutang) terhadap total shareholders’ equity yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total 

pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimliki perusahaan. Semakin tinggi 

DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka penjang) 

semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak 

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Semakin tinggi 

DER menunjukkan semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya 

(Ang,1997). Rumus dari Debt to Equity Ratio (DER) : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑖𝑢𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

Dengan semakin tingginya DER, maka akan menunjukkan semakin 

besarnya ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) sehingga 
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tingkat risiko perusahaan semakin besar, semakin tinggi DER maka akan 

menunjukkan komposisi total utang yang semakin besar dibandingkan dengan 

total modal sendiri sehingga akan meningkatkan tingkat risiko investor karena hal 

tersebut akan berdampak pada menurunnya harga saham. Menurut Sartono 

(2001:121), jika rasio DER tinggi, hal ini berarti bahwa perusahaan menggunakan 

utang yang tinggi dibandingkan dengan modal sendiri, hal tersebut menyebabkan 

penurunan laba bersih yang pada akhirnya akan mengurangi laba yang diterima 

oleh pemegang saham.  

1.5.3 Return Saham 

Saham merupakan bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan (Hartono, 2008: 

25). Saham biasa dikenal sebagai sekuritas penyertaan, sekuritas ekuitas, atau 

cukup disebut ekuitas, menunjukkan bagian kepemilikan di sebuah perusahaan. 

Masing-masing lembar saham biasa mewakili satu suara tentang segala hal dalam 

pengurusan perusahaan dan menggunakan suara tersebut dalam rapat tahunan 

perusahaan dan pembagian keuntungan (Bodie, Kane, Marcus, 2006: 59).  

Return Saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya. Setiap investasi baik jangka panjang maupun 

jangka pendek mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang 

disebut return, baik langsung maupun tidak langsung (Ang, 1997). Return yang 

diterima oleh seorang pemodal yang melakukan investasi tergantung dari instruman 

investasi yang dibelinya/ditransaksikan. Return sendiri merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi yang berupa return realisasi (realized return) dan return 

ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan return yang telah terjadi 
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yang dihitung berdasarkan data historis dan digunakan sebagai salah satu pengukur 

kinerja perusahaan. Return realisasi ini juga berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasi (expected return) yang merupakan return yang diharapkan oleh investor 

di masa mendatang. Return realisasi diukur dengan menggunakan return total (total 

return), relatif return (return relative), kumulatif return (return cumulative), dan 

return disesuaikan (adjusted return). Return total merupakan return keseluruhan 

dari suatu investasi suatu periode tertentu yang terdiri dari capital gain (loss) dan 

yield. Capital gain (loss) merupakan selisih untung (rugi) dari harga investasi 

sekarang, relatif dengan harga periode yang lalu (Jogiyanto, 1998:109). 

Menurut Jones (2004), dengan memiliki saham, investor sebagai pemilik 

saham dapat memiliki keuntungan berupa : 

1. Dividend Yield 

Adalah bagian laba atau pendapatan yang ditetapkan oleh direksi dan 

disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dividen, hanya jika 

perusahaan memiliki laba yang merupakan sumber dana bagi 

pembayaran dividen dan manajemen memilih membayar dividen 

daripada menahan seluruh laba. 

2. Capital Gain  

Capital Gain merupakan selisih harga jual dengan harga beli saham. 

Jika pemilik menjual sahamnya dengan kurs yang lebih tinggi dari kurs 

waktu membeli, maka investor mengalami capital gain. Namun, apabila 

pemilik menjual sahamnya dengan kurs yang lebih rendah dari kurs 

waktu membeli, maka investor akan mengalami capital loss. 
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Capital gain sangat tergantung dari harga pasar intrument investasi yang 

bersangkutan, yang berarti bahwa intrument investasi tersebut harus 

diperdagangkan di pasar (Happy Widyawati, 2013). Selanjutnya untuk menghitung 

return saham dapat menggunakan formula sebagai berikut (Jogiyanto, 2000) :  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 =  
𝑃𝑡 − (𝑃𝑡 − 1)

(𝑃𝑡 − 1)
 

Keterangan :  

R   = Return sekarang  

Pt   = Harga saham sekarang  

Pt -1 = Harga saham periode lalu 

Untuk bisa mengambil keputusan agar investasi yang dilakukannya dapat 

memberikan keuntungan (return) yang maksimal, investor harus mampu menilai 

perusahaan dengan cara menganalisis informasi – informasi yang ada dengan 

cermat, teliti, dan didukung dengan data yang akurat. yang benar dalam analisis 

akan mengurangi risiko bagi investor dalam berinvestasi. Secara umum, ada banyak 

teknik analisis dalam melakukan penilaian investasi, tetapi yang paling banyak 

dipakai adalah analisis yang bersifat fundamental, analisis teknikal. (Anoraga dan 

Pakarti, 2001:108 )  

 

1. Analisis fundamental  

Analisis fundamental merupakan studi yang mempelajari hal-hal 

yang berhubungan dengan keuangan suatu bisnis dengan maksud untuk 
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lebih memahami sifat dasar dan karakteristik perusahaan publik yang 

menenerbitkan saham. Analisis fundamental didasarkan kepercayaan 

bahwa nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan 

yang menerbitkan saham tersebut. Jika prospek suatu perusahaan sangat 

kuat dan baik, maka harga saham perusahaan tersebut diperkirakan akan 

merefleksikan kekuatan tersebut dan harganya akan meningkat (Ang, 

1997). Analisis ini sangat berhubungan dengan kondisi keuangan 

perusahaan. Data yang dipakai dalam analisis fundamental menyangkut 

data-data historis, yaitu data-data yang telah lewat. Analisis ini sering 

disebut dengan Company analyisis (Ang, 1997).  

Analisis ini pada dasarnya adalah melakukan analisis historis atas 

kekuatan keuangan suatu perusahaan, yang sering disebut sebagai 

company analysis. Data yang digunakan adalah data historis, yaitu data 

yang telah terjadi dan mencerminkan keadaan keuangan yang telah 

lewat dan bukan mencerminkan keadaan keuangan sebenarnya pada 

saat analisis dilakukan. Dalam analisis ini investor akan mempelajari 

laporan keuangan perusahaan, yang terdiri dari neraca, laporan rugi/laba 

serta laporan perubahan modal. 

 Hal yang penting dan biasanya menjadi pusat perhatian para 

investor dan analis keuangan dalam menganalisis data historis adalah 

posisi keuntungan kompetitif perusahaan, profit margin dan 

pertumbuhan laba perusahaan, likuiditas perusahaan, likuiditas aktiva 

perusahaan yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam 
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memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tingkat leverage terhadap 

shareholders’ equity dan pertumbuhan operasional perusahaan (Ang, 

1997).  

2. Analisis teknikal 

Data yang digunakan dalam analisis ini berupa grafik, atau 

program komputer. Dari grafik atau program komputer dapat diketahui 

bagaimana kecendrungan pasar, sekuritas, atau future komoditas yang 

akan dipilih dalam berinvestasi Meskipun biasanya analisis ini 

digunakan untuk analisis jangka pendek dan jangka menengah tetapi 

sering juga digunakan untuk menganalisis dalam jangka panjang, yang 

didukung juga dengan data- data lain. Teknik ini mengabaikan hal-hal 

yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan.  

Ada beberapa faktor yang harus disadari oleh setiap investor yang 

mempengaruhi return saham. Menurut Alwi Z. Iskandar (2003:87), ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi return saham atau tingkat pengembalian, antara lain: 

 

 

1. Faktor Internal  
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a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan 

produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan. 

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas atau hutang.  

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management-board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur manajemen, 

dan struktur organisasi.  

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, 

laporan divestasi dan lainnya. 

e.  Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.  

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earnings Per 

Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS), Price Earnings Ratio (PER), 

Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), Price to Book Value (PBV), maupun Economic Value Added 

(EVA), dan Market Value Added (MPV) yang nilainya tidak tercantum 

dalam laporan keuangan dan lain-lain.  
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2. Faktor Eksternal  

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga, tabungan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi serta berbagai regulasi  dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya.  

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, valume atau  harga saham 

perdagangan, pembatasan atau penundaan trading.  

d. Gejolak politik luar negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor 

yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di 

bursa efek suatu negara.  

e. Berbagai isu baik dalam negeri dan luar negeri.  

Menurut Mohamad Samsul (2006:335) terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi return saham baik yang bersifat makro maupun mikro ekonomi. 

Faktor makro ada yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Faktor ekonomi 

makro (makroekonomi) terinci dalam beberapa variabel ekonomi misalnya inflasi, 

suku bunga, kurs valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan bakar 

minyak di pasar internasional, dan indeks saham regional. Faktor makro 

nonekonomi mencakup peristiwa politik domestik, peristiwa sosial, peristiwa 

hukum, dan peristiwa politik internasional. Sementara itu, faktor mikro ekonomi 
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terinci dalam beberapa variabel, misalnya laba per lembar saham, dividen per 

saham, nilai buku per saham, debt equity ratio, dan rasio keuangan lainnya.  

1.5.4 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan beberapa 

faktor fundamental yang dihubungkan dengan prediksi return saham. Hasil dari 

beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gd Gilang Gunadi dan  I Ketut 

Wijaya Kesuma (2015) yang meneliti di Bursa Efek Indonesia periode 2008 hingga 

2012 pada perusahaan food and beverage, dimana variabel ROA, EPS secara 

parsial berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan variabel DER tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham food and beverage di 

BEI. 

Latipah Retna Sari (2016) melakukan penelitian pada perusahaan farmasi 

yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014 dengan 

menggunakan beberapa variabel, yaitu NPM, ROE, dan EPS. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh return on equity (ROE) terhadap 

return saham, secara parsial net profit margin (NPM) berpengaruh terhadap return 

saham, secara parsial earning per share (EPS) berpengaruh terhadap return saham. 

Dian Ayu Safitri (2017)  dalam penelitiannya Pengaruh Price to Book Value 

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

Asset (ROA) terhadap Return Saham mengemukakan hasil penelitian Variabel 

PBV tidak berpengaruh terhadap return saham, variabel DER berpengaruh negatif 
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terhadap return saham, dan variabel ROA berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Edy Sujana (2014)  melakukan penelitian pada saham-saham perusahaan 

industri real estate dan property  yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2009 

sampai 2013 dengan menggunakan beberapa variabel, yaitu PBV, PER,  dan DER. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel PBV tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, variabel PER berpengaruh signifikan terhadap 

return saham, variabel DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Wuryaningsih Dwi Lestari dan Rosita Dewi (2018) melakukan penelitian 

Pengaruh Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book 

Value (PBV), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap Return Saham. Studi pada 

perusahaan yang tercantum dalam LQ45 di BEI periode 2014-2016. Penelitian 

menggunakan beberapa variabel, yaitu ROA, DER, PBV, dan PER. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap return saham, DER 

berpengaruh terhadap return saham, PBV tidak berpengaruh terhadap return 

saham, PER berpengaruh terhadap return saham. 
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Tabel 1.2 
Penelitian- Penelitian Terdahulu 

 

N No Peneliti Judul Hasil 

 1 Gd Gilang 

Gunadi dan  

 I Ketut Wijaya 

Kesuma, 2015 

Pengaruh ROA, DER, EPS 

terhadap Return Saham 

Perusahaan Food and 

Beverage BEI 

variabel ROA dan EPS secara 

signifikan berpengaruh positif 

terhadap Return saham, 

sedangkan DER tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Return 

Saham food and beverage di 

BEI.  

 2 Latipah Retna 

Sari dan 

Sugiyono, 2016 

 Pengaruh NPM, ROE, EPS 

terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Farmasi di BEI 

tidak terdapat pengaruh 

return on equity (ROE) 

terhadap return saham, secara 

parsial net profit margin 

(NPM) berpengaruh terhadap 

return saham, secara parsial 

earning per share (EPS) 

berpengaruh terhadap return 

saham. 

3 Dian Ayu 

Safitri, 2017  

Pengaruh Price to Book Value 

(PBV),  Price Earning Ratio 

(PER), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Return on Asset, 

terhadap Return Saham  

Variabel PBV tidak 

berpengaruh terhadap return 

saham, variabel DER 

berpengaruh negatif terhadap 

return saham, dan variabel 

ROA berpengaruh positif 

terhadap return saham 

 
4 Edy 

Sujana, 

2014  

Pengaruh Price to Book Value 

(PBV), Price Earning Ratio 

(PER), dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Return 

Saham pada Industri Real 

Estate dan Property yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009 - 2013 

 

 

Variabel PBV tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, 

variabel PER berpengaruh 

signifikan terhadap return 

saham, variabel DER tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham 
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5 Wuryanin

gsih Dwi 

Lestari 

dan Rosita 

Dewi, 

2018 

Pengaruh Return on Asset 

(ROA), Debt to Equity Ratio 

(DER), Price to Book Value 

(PBV), dan Price Earning 

Ratio (PER) terhadap Return 

Saham  

Variabel ROA berpengaruh 

terhadap return saham, DER 

berpengaruh terhadap return 

saham, PBV tidak 

berpengaruh terhadap return 

saham, PER berpengaruh 

terhadap return saham. 
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1.6 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2004:47), hipotesis merupakan jawaban sementara atas 

masalah penelitian yang diajukan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori – teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta – fakta empiris yang d Ukuran suatu perusahaan digambarkan melalui 

seberapa banyak aset yang dimiliki perusahaan. Aset-aset yang dimiliki tersebut 

mempengaruh kinerja keuangan suatu perusahaan karena bagaimana perusahaan 

mengelola total aset yang dimiliki.  

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, Return on asset 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan. 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahan menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. 

Semakin tinggi nilai ROE maka semakin tinggi pula profit margin yang dihasilkan 

perusahaan.  

Earning per Share merupakan bagian besarnya laba bersih suatu periode 

untuk satu lembar saham biasa yang beredar pada masa periode tersebut. Informasi 

Earning per Share menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap 

dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. 

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

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 
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Semakin tinggi rasio Price to Book Value (PBV) yang menunjukkan semakin 

berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

Debt to equity ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Semakin 

tinggi nilai DER menunjukkan semakin tinggi risiko yang harus ditanggung 

perusahaan dengan menggunakan modal sendiri apabila perusahaan mengalami 

kerugian. (Ang, 1997) 

 Beberapa penelitian ilmiah sebelumnya pernah meneliti mengenai pengaruh 

ROA, ROE, EPS, PBV dan DER terhadap return saham. Hipotesis pada penelitian 

ini merupakan hipotesis empiris yaitu dalam penentuan hipotesis berdasarkan fakta 

ilmiah dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada penelitian terdahulu 

bahwa terdapat adanya pengaruh dari variabel bebas dengan variabel terikat namun 

adanya perbedaan apakah variabel tersebut berpengaruh positif atau negatif. Oleh 

karena itu peneliti menentukan bahwa hipotesis penelitian ini memiliki pengaruh 

namun bersifat netral. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Return on assets (ROA) berpengaruh terhadap return saham. 

2. Return on equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham 

3. Earning per share (EPS) berpengaruh terhadap return saham. 

4. Price to book value (PBV) berpengaruh terhadap return saham. 

5. Debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham. 

6. Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), earning per share 
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(EPS), price to book value (PBV), debt to equity ratio (DER) 

berpengaruh terhadap return saham. 

Dengan demikian kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah bahwa 

return on assets sebagai variabel (X1 ),return on equity (ROE) sebagai variabel (X2), 

earning per share (EPS) sebagai variabel (X3), price to book value (PBV) sebagai 

variabel (X4), debt to equity ratio (DER) sebagai variabel (X5) berpengaruh 

terhadap return saham sebagai variabel terikat (Y) sehingga dapat digambarkan 

dalam kerangka berpikir sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Model Hipotesis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1  : Variabel ROA berpengaruh terhadap Return Saham. 

H2  : Variabel ROE berpengaruh terhadap Return Saham. 

H3  : Variabel EPS berpengaruh terhadap Return Saham. 

H4  : Variabel PBV berpengaruh terhadap Return Saham. 

H5  : Variabel DER berpengaruh terhadap Return Saham. 

H6 : Variabel ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER secara bersama –   sama 

(simultan) berpengaruh terhadap Return Saham. 

Return on Assets 

(ROA) X1 

Return on Equity 

(ROE) X2 

Earning Per Share 

(EPS) X3 

Price to Book Value 

(PBV) X4 

 

Return Saham 

Y1 

Debt to Equity Ratio 

(DER) X5 

H1 

H2 

H3 

 H4 

 
H5 

 

H6 
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1.7 Definisi Konsep 

Definisi konsep diperlukan dalam penelitian untuk memberikan batasan pengertian 

dari variabel-variabel penelitian, agar dalam pembahasan masalah tidak terjadi 

kekaburan karena kurang jelasnya batasan variabel penelitian yang ada. 

1. Return On Asset (ROA)  

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, Return 

on asset memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. (Kasmir, 

2012:201) 

2. Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahan menghasilkan laba bersih untuk pengembalian 

ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin 

tinggi pula profit margin yang dihasilkan perusahaan. (Ang, 1997) 

3. Earning Per Share (EPS) 

Earning per Share merupakan bagian besarnya laba bersih suatu periode 

untuk satu lembar saham biasa yang beredar pada masa periode tersebut. 

Informasi Earning per Share menunjukkan besarnya laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham 

perusahaan. (Tandelilin, 2001:241) 

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

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai 

bukunya. Semakin tinggi rasio Price to Book Value (PBV) yang 

menunjukkan semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi 

pemegang saham. (Ang, 1997) 

5. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. 

Semakin tinggi nilai DER menunjukkan semakin tinggi risiko yang 

harus ditanggung perusahaan dengan menggunakan modal sendiri 

apabila perusahaan mengalami kerugian. (Ang, 1997) 

1.8 Definisi Operasional 

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan 

data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan konsep – 

konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya. Adapun 

definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Independen (X) 

a. Return on Assets  (X1) 

 Return On Assets (ROA) merupakan rasio perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak dengan total aktiva. 

Indikator :  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝐾𝑡𝑖𝑣𝑎
100% 
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b. Return On Equity (X2) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio perbandingan antara laba 

bersih setelah pajak dengan modal sendiri. 

Indikator :   
Earning After Tax (EAT)  

Total Equity 
 x 100% 

c. Earning Per Share  (X3) 

Earning per share (EPS) adalah salah satu rasio pasar yang 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

per lembar saham pemilik dengan membandingkan laba bersih setelah pajak 

dengan jumlah lembar saham yang beredar. 

Indikator :    
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥−𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

d. Price to Book Value (X4) 

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

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, PBV merupakan 

rasio perbandingan harga per lembar saham dengan nilai buku per lembar 

saham. 

Indikator :   
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

 

e. Debt to Equity Ratio (X5) 
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Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara seluruh 

hutang perusahaan baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka 

pendek dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.  

Indikator :  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
  

2. Variabel Dependen (Y) 

a. Return Saham  

Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas suatu investasi yang dilakukannya. Konsep return saham dalam 

penelitian ini adalah harga saham saat ini dikurangi harga saham periode 

sebelumnya dibanding dengan harga saham periode sebelumnya. 

Indikator :  𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 =  
𝑃𝑡−(𝑃𝑡−1)

(𝑃𝑡−1)
 

1.9 Metode Penelitian 

Metode Penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dapat dikembangkan dan dibuktikan, 

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2010:5). 

1.9.1 Tipe Penelitian  

Penelitian ini bersifat explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan 

suatu fenomena dengan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada melalui 

pengujian hipotesa dari hasil analis data yang disajikan. Penelitian ini menjelaskan 

mengenai hubungan antara Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Price Book Value (PBV), dan Debt to Equity Ratio 
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(DER) terhadap Return Saham Perusahaan properti & real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.  

1.9.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2004:72). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan Properti dan real estate yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai tahun 2016, dengan jumlah 

populasi yakni berjumlah 52. Tahun 2012 - 2016 dipilih karena merupakan tahun 

terbaru sehingga data-datanya tersedia untuk diteliti, tahun 2017 tidak diteliti 

dikarenakan data-datanya belum tersedia saat penelitian ini berlangsung.   

Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Perusahaan properti dan real estate yang secara konsisten terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2012 – 2016. 

2. Aktif dalam perdagangan saham dan tidak dalam proses delisting. 

3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data laporan keuangan yang telah 

diaudit dan dipublikasikan sehingga dapat digunakan dalam penelitian yaitu 

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

Price to Book Value (PBV), Debt Equity Ratio (DER), dan Return Saham. 

Adapun emiten yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

Tabel 1.3 

Daftar Emiten Sampel Penelitian 
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No Kode Perusahaan Perusahaan atau Emiten 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

 

ASRI 
BAPA 
BIPP 
BKDP 
BKSL 
BSDE 
COWL 
CTRA 
DART 
DILD 
DUTI 
ELTY 

EMDE 
FMII 
GPRA 
GWSA 
ICON 
JRPT 
KIJA 
KPIG 
LCGP 
LPCK 
LPKR 

MDLN 
MKPI 
MTLA 
MTSM 
PLIN 

RBMS 
RDTX 
RODA 
SMDM 
SMRA 

PT. Alam Sutera Realty Tbk. 
PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. 
PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 
PT. Bukit Darmo Property Tbk. 
PT. Sentul City Tbk. 
PT. Bumi Serpong Damai Tbk. 
PT. Cowell Development Tbk. 
PT. Ciputra Development Tbk. 
PT. Duta Anggada Realty Tbk. 
PT. Intiland Development Tbk. 
PT. Duta Pertiwi Tbk. 
PT. Bakrieland Development Tbk. 
PT. Megapolitan Developments Tbk. 
PT. Fortune Mate Indonesia Tbk. 
PT. Perdana Gapuraprima Tbk. 
PT. Greenwood Sejahtera Tbk. 
PT. Island Concepts Indonesia Tbk. 
PT. Jaya Real Property Tbk. 
PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. 
PT. MNC Land Tbk. 
PT. Eureka Prima Jakarta Tbk. 
PT. Lippo Cikarang Tbk. 
PT. Lippo Karawaci Tbk. 
PT. Modernland Reality Tbk. 
PT. Metropolitan Krntjana Tbk. 
PT. Metropolitan Land Tbk. 
PT. Metro Realty Tbk. 
PT. Plaza Indonesia Realty Tbk. 
PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. 
PT. Roda Vivatex Tbk. 
PT. Pikko Land Development Tbk. 
PT. Suryamas Dutamakmur Tbk. 
PT. Summarecon Agung Tbk. 

 

 

 

1.9.3 Jenis Data dan Sumber Data 

1.9.4.1 Jenis Data 
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Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka). Data 

kuantitatif di sini berupa data runtut (time series) yaitu data yang disusun menurut 

waktu pada suatu variabel tertentu. Data yang digunakan selama tahun 2012- 2016 

(60 Bulan). Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui perkembangan data 

Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Price 

Book Value (PBV), dan Debt to Equity Ratio (DER) dan Return Saham selama 5 

tahun (60 bulan). 

1.9.4.2 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data penelitiannya. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti 

dan berupa berupa data time series. Data ini diperoleh dari literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh pada penelitian 

ini berasal dari : 

1. www.idx.co.id   

2. Bloomberg Financial Analysis 

3. Indonesian Capital Market Directory 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Return on Assets (ROA) pada waktu penelitian 

2. Data Return on Equity (ROE) pada waktu penelitian 

3. Data Earning Per Share (EPS) pada waktu penelitian 

4. Data Price Book Value (PBV) pada waktu penelitian 

5. Data Debt to Equity Ratio (DER) pada waktu penelitian 

http://www.idx.co.id/
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6. Data return saham perusahaan properti & real estate yang  terdaftar di 

BEI pada waktu penelitian 

1.9.4 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif 

(Sugiyono, 2010:132). Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala ukur rasio. 

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

dan teknik studi pustaka. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiyono (Dalam Antysa, 

2014 : 44), dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Menurut Sanusi (Dalam Antysa, 2014: 44), cara dokumentasi 

biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik 

secara pribadi maupun kelembagaan. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan 

dengan cara mencari data Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Price Book Value (PBV), dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return Saham Perusahaan properti & real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 melalui internet, koran dan berbagai 

media yang menyediakan data tersebut. 
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Sedangkan teknik studi pustaka adalah teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung, dengan cara membaca berbagai jurnal, buku dan literatur yang 

diterbitkan oleh para ahli. 

1.9.6 Teknik Analisis 

1.9.6.1 Uji Korelasi 

Uji korelasi yang dilakukan yaitu uji korelasi Pearson (Data Rasio). Uji korelasi 

Pearson bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berdata rasio 

ataupun data kuantitatif yaitu data yang berisi angka sesuangguhnya. Untuk 

mengetahui terdapat hubungan atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikan dan 

seberapa besar hubungannya dapat dilihat dengan nilai r (Sujarweni, 2015:139). 

Pedoman dalam memberikan interpretasi koefisien korelasi yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.4  

Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00  < r < 0,24 Sangat lemah 

0,25 < r < 0,49 Lemah 

0,50 < r < 0,74 Kuat  

0,75 < r < 1,00 Sangat Kuat 

Sumber : Jonathan Sarwono, 2007:166 

1.9.6.2 Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien Determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅2 yang kecil berarti kemampuan variabel-
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variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

(Ghozali, 2006:87). 

1.9.6.3 Analisis Regresi Sederhana 

Analis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. ( Sugiyono, 

2010:270). Analis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah positif atau negatif.  

Rumus regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

Y’ = a+bX+𝑒 

Keterangan: 

Y’= Subyek variabel dependen yang diprediksikan 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai  

tertentu. 

a   = Harga Y bila X = 0 ( harga konstan) 

b   = Angka arah atau koefisien regresi 

𝑒   = Standart Error 

1.9.6.4 Analisis Regresi Berganda 

Analis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen (kriterium), 

bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaikturunkan nilainya) (Sugiyono, 2010: 277). Seberapa besar variabel 

independen memengaruhi variabel dependen dihitung dengan persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 
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Y=a+𝑏1𝑋1+𝑏2𝑋2+𝑏3𝑋3+𝑏4𝑋4+𝑏5𝑋5+ 𝑒 

Keterangan: 

Y  = Return Saham Properti & Real Estate 

A  = Nilai Konstanta 

B  = Koefisien Regresi Berganda 

𝑋1 = Return on Assets (ROA) 

𝑋2 = Return on Equity (ROE) 

𝑋3 =  Earning Per Share (EPS)  

𝑋4 =  Price Book Value (PBV) 

𝑋5 =  Debt to Equity Ratio (DER) 

𝑒   = Standart Error 

1.9.6.5 Uji Signifikansi (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2006:88). Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) 

secara individual berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Berpengaruh bt = 
𝑟√𝑛−2

1−𝑟2  

Dimana: 

t = nilai t hitung atau uji t 

r = koefisiensi korelasi sebagai nilai perbandingan 

n= jumlah ukuran data 
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Nilai t dari hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan 

hasil dengan langkah-langkah: 

a) Menentukan hipotesis 0 atau hipotesis alternatif 

Ho : β = 0 artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen 

yaitu Return On Assets (ROA) (X1), Return On Equity (ROE) (X2), 

Earning Per Share (EPS) (X3), Price Book Value (PBV), dan Debt 

to Equity Ratio (DER) secara individu terhadap variabel dependen 

yaitu Return Saham Perusahaan Properti & Real Estate yang 

terdaftar di BEI (Y). 

Ha : β ≠ 0 artinya ada pengaruh antara variabel independen yaitu 

Return On Assets (ROA) (X1), Return On Equity (ROE) (X2), 

Earning Per Share (EPS) (X3), Price Book Value (PBV), dan Debt 

to Equity Ratio (DER) secara individu terhadap variabel dependen 

yaitu Return Saham Perusahaan Properti & Real Estate yang 

terdaftar di BEI (Y). 

b) Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikan α=0,05 

atau sangat signifikan 5%. 

c) Ho ditolak apabila t hitung > t tabel, berarti ada pengaruh antara 

yaitu Return On Assets (ROA) (X1), Return On Equity (ROE) (X2), 

Earning Per Share (EPS) (X3), Price Book Value (PBV), dan Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham Perusahaan Properti 

& Real Estate yang terdaftar di BEI (Y). 
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d) Ho diterima apabila t hitung < t tabel, berarti tidak ada pengaruh 

antara Return On Assets (ROA) (X1), Return On Equity (ROE) 

(X2), Earning Per Share (EPS) (X3), Price Book Value (PBV), dan 

Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham Perusahaan 

Properti & Real Estate yang terdaftar di BEI (Y). 

Gambar 1.2 

Uji t 

 

 Terima 𝐻0 

 

 

                                           

                                         ttabel                thitung 

Jika nilai signifikan uji t lebih kecil daripada 0,05 maka dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan secara individual masing-

masing prediktornya. 

1.9.6.6 Uji Signifikansi (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/ terikat (Ghozali, 2006:88). 

 Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara antara Return On Assets (ROA) (X1), Return On Equity (ROE) 
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(X2), Earning Per Share (EPS) (X3), Price Book Value (PBV) (X4), dan Debt to 

Equity Ratio (DER) (X5) terhadap Return Saham Perusahaan Properti & Real 

Estate yang terdaftar di BEI (Y). 

Pengujian rumus Uji F yaitu sebagai berikut : 

 

Keterangan 

F  : Deviasi harga kritis korelasi yang dicari 

R² : Koefisien regresi berganda 

n   : Jumlah anggota sampel  

k   : Jumlah variabel independen 

 

Nilai F dari hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan 

hasil dengan langkah-langkah: 

a. Perumusan Hipotesis nol dan hipotsis alternatif 

 HΟ :  β: β = 0, Tidak ada pengaruh antara variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen  

 Hі: β ≠ β ≠0, Ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen  

a. Penentuan Nilai Kritis 

 Tingkat signifikansi = 5 % 

 Degree of freedom (df) = n – k – 1 

)1/()1(

/
2

2

 knR

kR
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n=jumlah anggota sampel 

k=jumlah variabel independen 

b. Pengambilan keputusan dilakukan untuk membandingkan nilai F 

hitung dengan nilai F tabel yaitu : 

 Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, berarti variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

 Apabila F hitung< F tabel, maka Ho diterima, berarti variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

Gambar 1.3 

Uji F 

 

 

  Daerah Penolakan Ho 

 

 

                   

           0   Daerah Penerimaan                                               F tabel                Fhitung 

1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan mempermudah pemahaman isi skripsi ini. Maka penulisan 
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menyusun sistematika penulisan skripsi  yang terdiri dari bagian – bagian sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Bab satu berisi latar belakang masalah yang mendasari pembuatan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, 

penelitian terdahulu, hipotesis, definisi konsep, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab dua berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi serta profil perusahaan 

yang tergabung dalam sub sektor properti & real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012 – 2016. 

BAB III : PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), RETURN ON EQUITY 

(ROE), EARNING PER SHARE (EPS), PRICE BOOK VALUE (PBV), DAN DEBT 

TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP RETURN SAHAM  

Bab tiga menjelaskan tentang statistik deskriptif, dan analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji 

regresi sederhana, uji regresi berganda serta analisis data pengujian hipotesis dan 

interpestasi hasil.  

BAB IV : PENUTUP  

Bab empat berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran yang dapat digunakan 

sebagai bahan masukan serta pertimbangan penelitian selanjutnya. 

 


