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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Pasar Modal 

Dalam Kamus Pasar Uang dan Modal, pasar modal merupakan pasar 

abstrak  yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang 

memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas.  

Abstrak dalam pengertian pasar modal adalah transaksi yang dilakukan 

melalui mekanisme over the counter (OTC). Over the counter sendiri 

merupakan pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang terjadi di 

luar bursa yang terorganisir, biasanya memperdagangkan saham dan suart 

berharga lain melalui jaringan komputerisasi antara dealer. Situmorang 

(2008) dalam Margaretha dan Damayanti (2008) pasar modal merupakan 

suatu tempat pengalokasian dana secara efisien yang berkaitan dengan 

kegiatan penawaran umum dan perdagangan surat berharga pada 

perusahaan go public yang menerbitkan dan mencatatkan sahamnya di 

Bursa Efek Indonesia dan memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Sedangkan menurut David L.Scott (1988) pasar modal 

merupakan pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham 

preferen dan obligasi diperdagangkan.  

Menurut Nurmalasari (2010) pasar modal juga merupakan 

wahana bagi pihak yang memerlukan dana (borrower) dan pihak yang 

kelebihan dana (lender). Untuk fungsi keuangan, pasar modal 
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menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower sedangkan para lenders 

menyediakan dana tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva 

riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. Selain itu pasar modal juga 

berperan dalam pembangunan ekonomi sebagai institusi yang membantu 

kelangsungan pembentukan modal dan mobilisasi sumber daya 

permodalan secara efisien (Husnan, 2005) dalam (Margaretha et al, 2008). 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pada 

Pasal 1 angka 13 memberikan rumusan pengertian pasar modal sebagai 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek (Indarwati, 2012).  Dalam Siamat (2005) lembaga penunjang pasar 

modal dapat dipisahkan antara lembaga penunjang yang memberikan 

jasanya pada pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder 

(secondary market).  

 

2.2  Investasi 

Menurut Gitusodarmo (2002) dalam Indarwati (2012) investasi merupakan 

pengeluaran pada saat ini di mana hasil yang diharapkan dari pengeluaran 

itu baru akan diterima di waktu mendatang. Sedangkan menurut Halim 

(2003) investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan  harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 

mendatang.  
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Selanjutnya menurut Halim (2003) umumnya investasi dibedakan menjadi 

dua yaitu:  

1. Investasi pada aset finansial yang dilakukan di pasar uang misalnya 

berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang dan lainnya. 

2. Investasi pada aset riil yang diwujudkan dalam bentuk pembelian aset 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang dan lainnya. 

Investasi dapat digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan 

kekayaannya melalui distribusi hasil investasi untuk apresiasi nilai 

investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, 

seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang               

(Simamora, 2000). Tandelilin (2001) menyatakan hal mendasar dalam 

proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan return yang 

diharapkan dan risiko suatu investasi merupakan hubungan yang searah 

yang berarti semakin besar resiko yang ditanggung, semakin besar pula 

return yang diharapkan. Menurut Siamat (2005) risiko investasi yang 

mungkin dapat dihadapi investor adalah sebagai  berikut: 

1. Risiko daya beli 

Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar ini dibagi 

menjadi dua yaitu investor yang tidak menyukai risiko (risk averter) 

dan investor yang justru menyukai risiko (risk averse). 
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2. Risiko bisnis 

Risiko di mana menurunnya kemampuan untuk memperoleh laba yang 

pada akhirnya mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar 

bunga maupun dividen. 

3. Risiko tingkat bunga 

Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis-jenis surat 

berharga yang berpendapatan tetap. Biasanya kenaikan tingkat bunga 

berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. 

4. Risiko pasar 

Apabila pasar bergairah umumnya hampir semua harga saham di 

Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaiknya apabila pasar lesu, saham-

saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi 

pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas 

dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba 

perusahaan. 

5. Risiko likuiditas 

Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk 

dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. 

 

2.3  Saham 

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan 

seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan (Athanasius, 2012). 

Sedangkan menurut Siamat (2005) saham adalah surat bukti atau tanda 
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kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi 

jual beli di Bursa Efek, saham merupakan instrumen yang paling dominan 

diperdagangkan. Saham dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas 

unjuk. Namun, sistem warkat sudah tidak diterapkan di Bursa Efek 

Indonesia yaitu bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran  saham  

yang diberi nama pemiliknya tetapi sudah berupa account  atas nama  

pemilik atau saham  tanpa warkat.  

Saham terbagi menjadi dua yaitu saham biasa dan saham 

preferen. Saham biasa sering disebut sebagai residual owner karena 

biasanya pemilik saham biasa hanya mendapat sisa bagian setelah semua 

klaim lain atas penghasilan perusahaan telah terpenuhi (Gitman dan Zutter, 

2012). Pemilik dari saham ini memiliki hak suara dan juga memiliki 

tanggung jawab yang terbatas pada jumlah kepemilikan sahamnya saja. 

Investor saham ini juga mendapat preemptive rights yang berarti jika  

perusahaan mengeluarkan saham baru maka mereka akan mendapatkan 

penawaran saham baru tersebut terlebih dahulu. Menurut Fahmi (2012) 

saham biasa terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:  

1. Blue Chip Stock (Saham Unggulan) 

Saham ini merupakan saham yang berasal dari perusahaan yang 

dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan dan 

manjemen yang berkualitas. 
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2. Growth Stock  

Growth Stock merupakan saham yang diharapkan dapat memberikan 

pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain 

dan karenanya memiliki PER yang tinggi.  

3. Defensive Stock  

Saham ini merupakan saham yang cenderung lebih stabil pada masa 

resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan 

dividen, pendapatan, dan kinerja pasar.  

4. Cyclical Stock  

Adalah sekuritas yang nilainya cenderung naik secara cepat saat 

ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. 

5. Seasonal Stock (Saham Musiman)  

Merupakan saham dari perusahaan yang penjualannya bervariasi 

karena dampak musiman misalnya karena cuaca dan liburan. 

Untuk pemegang saham preferen, mereka mendapatkan hak 

istimewa yang membuat tingkatan mereka lebih tinggi dibanding 

pemegang saham biasa. Hal ini ditunjukkan di antaranya melalui 

pembagian dividen atau return saham. Biasanya pemilik saham preferen 

ini akan mendapatkan hasil pembagian dividen terlebih dahulu namun 

nominal yang didapat biasanya tetap jumlahnya sehingga ketika dari 

keuntungan tersebut. Namun jika perusahaan mengalami likuidasi maka 
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pemegang saham preferen akan didahulukan dalam hal pengembalian 

investasinya.  

Menurut Kusumo (2011) ada dua cara peralihan hak dalam 

saham yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk 

adalah saham yang tidak menuliskan nama pemiliknya sehingga pemilik 

sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang 

lain karena sifatnya mirip dengan uang sedangkan saham atas nama adalah 

tertulis nama pemilik saham tersebut sehingga cara pengalihannya harus 

melalui suatu prosedur dengan dokumen pengalihan dan kemudian nama 

pemiliknya akan dicatat dalam buku perusahaan yang khusus memuat 

daftar nama pemegang saham. Saham tidak memiliki waktu jatuh tempo 

sehingga sekuritas saham sebenarnya cukup beresiko                   

(Manurung dan Adler, 2008). 

 

2.4 Return Saham 

Menurut Poernamawati (2008) dalam Indarwati (2012) return saham 

adalah penghasilan yang diperoleh selama periode investasi per sejumlah 

dana yang diinvestasikan dalam bentuk saham. Fahmi (2012) menyatakan 

bahwa return  merupakan laba investasi, baik melalui bunga atau melalui 

dividen. Sedangkan menurut Gitman dan Zutter (2012), return merupakan 

total laba atau rugi yang diperoleh dari suatu investasi selama periode 

tertentu yang dihitung dengan cara membagi distribusi aset secara tunai 
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selama satu periode ditambah dengan perubahan nilainya dengan nilai 

investasi di awal periode.  

Return saham dapat dibedakan menjadi dua (Berizon dan Mukhlasin,2011) 

yaitu: 

1. Return realisasi ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator 

pengukuran kinerja perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai 

dasar penentu return ekspektasi dan risiko di masa mendatang. Dalam 

penghitungannya, return realisasi ini menggunakan data historis.  

2. Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan didapatkan oleh 

investor di masa mendatang. Return ekspektasi ini muncul karena 

adanya ketidakpastian perolehan return di masa yang akan datang 

yang akan diperoleh investor. Berbeda dengan return realisasi yang 

sudah terjadi, return  ekspektasi sifatnya belum terjadi. Menurut 

Jogiyanto (2012), return saham dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Model Disesuaikan Rata-Rata (Mean Adjusted Model) 

Model ini beranggapan bahwa return ekspektasi yang bernilai 

konstan sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama 

periode estimasi (estimation period). Return ekspektasi suatu 

sekuritas pada periode tertentu diperoleh melalui pembagian return 

realisasi sekuritas tersebut dengan lamanya periode estimasi. 

b. Model Pasar (Market Model)  

Perhitungan expected return dengan model pasar (Market Model) 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 
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1) Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data 

realisasi selama periode estimasi. 

2) Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi 

expected return di periode jendela. Model ekspektasi dapat 

dibentuk dengan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square). 

3) Model Disesuaikan Pasar (Market-adjusted Model) 

Model ini beranggapan bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar 

pada saat itu. Dengan menggunakan model ini, maka tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model 

estimasi karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama 

dengan return indeks pasar. 

Menurut Susilowati dan Turyanto (2011) komponen suatu return terdiri 

dari dua jenis yaitu: 

1. Current Income (keuntungan lancar) adalah keuntungan yang 

diperoleh melalui pembayaran yang bersifat pembayaran periodik 

seperti pembayaran bunga deposito, bunga obligasi, dividen dan 

sebagainya. 

2. Capital Gain yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih 

antara harga jual dan harga beli suatu instrumen investasi, yang berarti 

instrumen investasi harus diperdagangkan di pasar. Besarnya capital 

gain yang dilakukan dengan analisis return historis yang terjadi pada 
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periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan besarnya tingkat 

pengembalian yang diinginkan.   

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah 

pajak yang dikurangi dengan laba ditahan (retained earning) yang 

besarnya telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

(Pribawanti, 2007). Dividen yang dibayarkan dapat berupa dividen tunai 

(cash dividend) atau dividen saham (stock dividen). Dividen tunai 

merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai sedangkan 

dividen saham merupakan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham 

dengan porsi tertentu.  

 

2.5  Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2010) dalam Indarwati (2012) laporan keuangan 

merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada 

saat itu atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (2009) laporan keuangan merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan dan melalui laporan keuangan dapat diketahui kondisi 

dan posisi keuangan terkini.   

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting 

bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan 

keuangan dapat menjadi optimal bagi investor jika investor dapat 

menganalisis lebih lanjut melalui analisis rasio keuangan (Ulupui, 2008). 
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Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam analisa laporan keuangan 

menurut Simamora (2000) yaitu:  

1. Analisis Horizontal (Horizontal Analysis) 

Analisis horizontal adalah teknik yang dipakai untuk mengevaluasi 

serangkaian data laporan keuangan selama periode tertentu. 

2. Analisis Vertikal (Vertical Analysis) 

Analisis vertikal adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi 

data laporan keuangan yang menggambarkan setiap pos dari laporan 

keuangan dari segi persentase jumlahnya. 

3. Analisis Rasio (Ratio Analysis) 

Analisis rasio menggambarkan hubungan diantara pos-pos yang 

terseleksi dari data laporan keuangan. 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan  (2010) dinyatakan tujuan laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 

sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan 

pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. 

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen 

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 
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2.6 Rasio Keuangan   

Menurut Kasmir (2011) dalam (Indarwati, 2012) rasio keuangan 

merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan 

diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio 

keuangan digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi 

kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Horigan (1965) dalam    

(Wijaya, 2008) menyatakan bahwa rasio keuangan berguna untuk  

memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi 

keuangan perusahaan masa kini dan masa mendatang, serta sebagai 

perdoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang.  

Studi yang berfungsi mempelajari rasio keuangan disebut analisa rasio 

keuangan (financial ratio analysis). Menurut Weston dan Brigham (2001), 

rasio dapat dikategorikan sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

2. Rasio leverage, bertujuan mengukur sejauh mana kebutuhan 

keuangan perusahaan dibelanjai dan dana pinjaman. 

3. Rasio aktivitas, bertujuan mengukur efektivitas perusahaan dalam 

mengoperasikan dana. 

4. Rasio profitabilitas, bertujan mengukur efektivitas manajemen 

yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melakukan 

kegiatan penjualan. 
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5. Rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan 

perekonomian dan dalam industri. 

6. Rasio evaluasi, bertujuan mengukur performance perubahan secara 

keseluruhan karena rasio ini merupakan pencerminan dari rasio 

risiko dan rasio imbalan hasil. 

Analisis rasio menyediakan indikator bagi tingkat profitabilitas, likuiditas, 

pendapatan, pemanfaatan aset, dan kewajiban suatu perusahaan. Namun, 

menurut Athanasius (2012) analisis rasio keuangan memiliki beberapa 

keterbatasan yaitu :  

1. Terdapat kemungkinan rasio di antara perusahaan yang sama bidang 

usahanya tidak menunjukkan hasil yang dapat dibandingkan,  karena 

perbedaan metode pembukuan yang digunakan. 

2. Sulit atau hampir tidak mungkin untuk membandingkan rasio antar 

perusahaan yang berbeda bidang usahanya.  

Financial ratio analysis ini dapat dibagi atas dua jenis berdasarkan variate 

yang digunakan (Ang, 1997): 

1. Unvariate Ratio Analysis 

Unvariate ratio analysis merupakan analisa rasio keuangan yang 

menggunakan satu variate didalam melakukan analisa (profit margin 

ratio, return on assets, return on equity, dan sebagainya) 
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2. Multivariate Ratio Analysis 

Multivariate ratio analysis merupakan rasio keuangan yang 

menggunakan lebih dari satu variate didalam melakukan analisa 

(alman’s z-score, zetascore, dan sebagainya). 

 

2.7 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio 

ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka 

pendek yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut (Bambang, 

2008).  Konsep modal kerja atau operasi ini didasarkan atas klasifikasi aset 

dan liabilities dalam bentuk kategori lancar dan tidak lancar. Perbedaan 

secara tradisional antara current asset dan liabilities didasarkan pada jatuh 

tempo kurang dari satu tahun atau berdasarkan siklus operasi perusahaan 

yang normal (Ulupui,2007).  

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

current ratio (CR). Menurut Gitman (2012)  current ratio (CR) digunakan 

untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan membagi aktiva lancar 

perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan. Sedangkan menurut 

Kieso (2011), current ratio merupakan  rasio yang melihat kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutang jangka pendekHal ini untuk 

mengukur seberapa besar aktiva-aktiva perusahaan jangka pendek dapat 

memenuhi kewajiban dari suatu perusahaan. Jika perusahaan  dapat 
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memenuhi kewajibannya tepat waktu kemungkinan perusahaan akan 

memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian. Hal ini akan membuat 

investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut sehingga 

permintaan dan penawaran saham akan terjadi dan berdampak pada 

peningkatan return saham. Menurut (Gitman dan  Zutter,  2012), 

penghitungan current ratio dapat menggunakan rumus sebagai berikut:  

Current Ratio (CR) = 
Current Assets 

Current Liabilities 
 

Keterangan rumus :  

Current Asset: aset yang dimiliki perusahaan dengan perputaran kurang  

dari satu tahun. 

Current Liabilities: hutang yang dimiliki perusahaan dengan perputaran 

kurang dari satu tahun. 

Hasil penelitian Ulupui (2007) dan Mandasari (2012) mengungkapkan 

bahwa secara parsial variabel current ratio (CR) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham, hal ini telah dibuktikan secara statistik 

dengan melakukan uji “t”. Hasil ini bertentangan dengan penelitian 

Sudjarni (2011) yang menyatakan bahwa current ratio (CR) tidak 

berpengaruh terhadap return saham.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha1: Rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio  berpengaruh  

   terhadap return saham.. 
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2.8  Rasio Leverage  

Rasio leverage menunjukkan suatu struktur permodalan perusahaan yang 

merupakan perbandingan antara total hutang dengan modal yang 

digunakan (Mandasari et al., 2011). Semakin tinggi proporsi debt terhadap 

ekuitas akan semakin meningkatkan risiko perusahaan.  

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to equity ratio. 

Menurut Ghozali (2012), debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur 

seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi hasil 

dari rasio ini maka menunjukkan semakin besar hutang perusahaan kepada 

pihak luar sehingga mengindikasikan risiko perusahaan cukup tinggi.  

Dengan adanya resiko tersebut maka minat investor untuk menanamkan 

modalnya akan berkurang dan menyebabkan permintaan saham akan  

berkurang. Hal ini akan  mengakibatkan harga saham menurun dan return 

saham yang diperoleh juga akan menurun.  Menurut Athanasius (2012), 

debt to equity ratio  dapat memakai rumus sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio (DER) =  Total Liabilities 

Shareholders' Equity 
 

 

Keterangan rumus :  

Total Liabilities: jumlah hutang perusahaan. 

Shareholder’s Equity : modal dari para pemegang saham. 

Hasil penelitian yang dilakukanh Indarwati (2012) menunjukan bahwa 

debt to equity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Naryoto (2010) yang menunjukan bahwa debt 
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to equity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Namun 

penelitian Lulukiyyah (2011) menunjukan bahwa debt to equity ratio 

memiliki pengaruh terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha2: Rasio leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio    

        berpengaruh  terhadap return saham. 

 

2.9 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan investor untuk mengevaluasi revenue dan output 

yang dihasilkan oleh asset perusahaan (Gitman, 2012). Aktivitas 

perusahaan membutuhkan investasi baik jangka pendek (inventory and 

account receivavble) maupun investasi jangka panjang (property, plan, 

and equipment). Rasio aktivitas dapat menggambarkan hubungan antara 

tingkat operasi perusahaan dengan aset yang dibutuhkan untuk menunjang 

kegiatan operasional perusahaan tersebut. Rasio ini juga dapat digunakan 

untuk memprediksi berapa modal yang dibutuhkan perusahaan baik untuk 

kegiatan operasional jangka pendek maupun jangka panjang           

(Ulupui, 2008). Rasio aktivitas ini memungkinkan para analis menilai 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan aset yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan.  

Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total asset 

turnover ratio. Total assets turnover merupakan rasio yang digunakan 
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untuk mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva perusahaan digunakan 

untuk menunjang kegiatan penjualan (Ang, 1997) dalam Widodo (2007). 

Jika perusahaan mampu menggunakan aset yang dimiliki untuk 

menghasilkan penjualan, mencerminkan kinerja perusahaan baik dalam 

pengelolaan aset. Hal tersebut akan menimbulkan persepsi bahwa 

pengelolaan aset perusahaan telah efisien. Persepsi tersebut juga akan 

membuat ketertarikan investor untuk melakukan investasi semakin 

bertambah dan hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan dan 

penawaran saham yang juga akan berdampak pada jumlah return saham 

yang dihasilkan.  Menurut Gitman dan Zutter (2012), total asset turnover 

secara matematis dirumuskan sebagai berikut: 

Total Asset Turnover (TOT) =  
Sales 

Total Assets 
 

   

Keterangan rumus :  

Sales:  penjualan  

Total Asset: total aktiva 

Hasil penelitian Ulupui (2007) menunjukan bahwa total asset turnover 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Sejalan dengan penelitian 

Naryoto (2010)  yang menyatakan bahwa total asset turnover tidak 

berpengaruh  terhadap return saham. Namun hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian Lulukiyyah (2011)  yang menunjukan  bahwa secara 

parsial total asset turnover berpengaruh terhadap return saham dan 

dibuktikan melalui uji “t”.  
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha3: Rasio aktivitas yang diproksikan dengan total asset turnover ratio   

         berpengaruh terhadap return saham. 

 

2.10 Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2010). Penggunaan rasio 

profitabilitas dilakukan dengan menggunakan perbandingan komponen 

dalam laporan keuangan terutama neraca dan laporan laba rugi. Tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar 

perusahaan yaitu: 

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu 

d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

Menurut Gitman dan Zutter (2012) terdapat beberapa rasio profitabilitas 

yang dapat digunakan yaitu:  

a. Gross Profit Margin, rasio ini mengukur persentase laba yang diperoleh 

setelah perusahaan membayar biaya pokok penjualan. 
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b. Operating Profit Margin, rasio ini mengukur persentase laba yang 

diperoleh perusahaan setelah dikurangi semua beban operasional 

perusahaan.  

c. Net Profit Margin, rasio ini mengukur persentase laba hasil penjualan 

setelah dikurangi biaya dan beban perusahaan, termasuk beban bunga, 

pajak, dan dividen saham preferen. 

d. Earning Per Share (EPS), rasio ini menunjukan besarnya laba yang 

diperoleh selama periode tertentu atas setiap saham biasa yang beredar. 

e. Return on Total Asset (ROA), rasio ini sering disebut dengan Return On 

Investment (ROI). Rasio ini mengukur keefektifan manajemen 

perusahaan dalam menghasilkan profit atas aset yang dimilikinya. 

f. Return on Common Equity, rasio ini mengukur return yang diterima 

atas investasi pemegang saham dalam perusahaan. Secara umum, 

investor menyukai ROE yang tinggi karena mengindikasikan return 

yang tinggi pula. 

Dalam penelitian ini terdapat dua rasio profitabilitas yang digunakan yaitu: 

a. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset  merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari 

modal yang diivestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan bersih (Mandasari et al, 2011). Return on 

asset juga sering disebut sebagai return on investment. Rasio ini dapat 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya               
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(Pribawanti, 2007). Return on asset atau return on investment didapat 

dengan cara membandingkan antara annual net income terhadap 

average total asset. Annual net income  merupakan pendapatan bersih 

setelah pengurangan pajak. Average total asset merupakan rata-rata 

total aset perusahaan pada awal dan akhit tahun. Semakin besar hasil 

ROA atau ROI yang diperoleh menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik karena menandakan tingkat pengembalian besar (Ang, 

1997) dalam (Pribawanti, 2007). Menurut Gitman dan  Zutter (2012), 

secara ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Return On Asset (ROA) = 
Net Income 

Total Assets 
 

 

Keterangan rumus :  

Net Income: laba bersih. 

Total Asset : total aktiva. 

Hasil penelitian Ulupui (2007) mengungkapkan bahwa secara parsial 

variabel return on asset (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham, hal ini telah dibuktikan secara statistik dengan 

melakukan uji “t”. Sejalan dengan penelitian Lulukiyyah (2011) yang 

menyatakan  bahwa secara parsial return on asset berpengaruh terhadap 

return saham. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Mandasari (2011) yang menyatakan bahwa return on asset (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap return saham  
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha4: Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset 

             berpengaruh terhadap return saham. 

b. Earning Per Share 

Menurut Fahmi (2012) earning per share merupakan  bentuk 

pemberian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dari 

setiap lenbar saham yang dimiliki. Earning Per Share dapat 

didefinisikan sebagai rasio yang menggambarkan tingkat laba yang 

diperoleh para pemegang saham, di mana tingkat laba (per lembar 

saham) menunjukkan kinerja perusahaan terutama dari kemampuan 

laba yang dikaitkan dengan pasar (Susilowati & Turyanto, 2011) dalam 

(Indarwati, 2012). EPS yang semakin besar menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak semakin 

meningkat. Dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak yang 

dihasilkan oleh perusahaan, maka return yang akan diterima oleh 

pemegang saham juga semakin meningkat (Lulukiyyah, 2011). Menurut 

Harahap (2007), earning per share dapat dirumuskan :  

 

Keterangan rumus :  

Laba bersih : laba bersih perusahaan  

Jumlah saham beredar : saham yang diedarkan perusahaan 
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Hasil penelitian Indarwati (2012) mengungkapkan bahwa secara parsial 

variabel earning per share (EPS) tidak memiliki pengaruh terhadap 

return saham dan sejalan dengan penelitian Lestari (2012) yang 

menunjukan bahwa earning per share secara parsial tidak memiliki 

pengaruh terhadap return saham. Namun  hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Lulukiyyah (2011) yang menyatakan 

bahwa earning per share berpengaruh terhadap return saham 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka hipotesis alternatif 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                 Ha5: Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan earning per share  

             berpengaruh terhadap return saham. 

 

2.11 Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TOT), Return On 

Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER), dan Earning Per 

Share (EPS) terhadap Return Saham. 

Penelitian mengenai pengaruh current ratio (CR), total asset turnover 

(TOT), return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), dan earning 

per share (EPS) terhadap return saham yang dilakukan Lulukiyyah (2011) 

mengungkapkan bahwa current ratio (CR), total asset turnover (TOT), 

return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), dan earning per share 

(EPS) memiliki pengaruh secara simultan terhadap return saham 

perusahaan syariah. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Naryoto (2010) yang menyatakan bahwa current 
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ratio (CR), total asset turnover (TOT), return on asset (ROA), debt to 

equity ratio (DER), dan earning per share (EPS) memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap return saham. Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Ha6:  Current ratio,total asset turnover, return on asset, debt to equity 

ratio, earning per share  berpengaruh terhadap return saham.  

 

2.12  Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Gambar 2.1 Model Penelitian 
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