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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pasar Modal 

Menurut www.idx.co.id yang diakses 1 Agustus 2018, Bursa Efek Indonesia 

adalah pasar modal satu-satunya di Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah 

regulator yang memfasilitasi perkembangan pasar modal di Indonesia. Menurut 

Wijaya (2014), sebelum terbentuknya Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia 

memiliki 2 bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya 

(BES). Pada tanggal 1 Desember 2007, BEJ dan BES melakukan penggabungan 

dan semenjak 1 Desember 2007 memiliki nama baru yaitu Bursa Efek Indonesia. 

BEI memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya: 

1. Bertindak sebagai fasilitator efek, dimana BEI menyediakan sarana agar 

terjadinya perdagangan dalam pasar modal 

2. Membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan bursa 

3. Menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam perilaku bursa 

4. Menjamin transparansi terhadap informasi bursa 

5. Membuat instrumen dan jasa baru 

Menurut Abi (2016), pasar modal merupakan sebuah sarana yang dapat 

digunakan oleh emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk 

mengembangkan usaha serta pihak investor yang membutuhkan tempat atau 

media untuk berinvestasi sehingga memperoleh keuntungan dari investasi di pasar 
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modal. Sedangkan menurut www.idx.co.id yang diakses 8 Maret 2017, pasar 

modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti 

(saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 

pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, 

pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan 

kegiatan terkait lainnya. 

Menurut Azis, dkk. (2015), fungsi pasar modal yaitu menciptakan pasar 

secara terus menerus bagi efek yang telah ditawarkan kepada masyarakat, 

menciptakan harga yang wajar bagi efek yang bersangkutan melalui mekanisme 

penawaran dan permintaan. Menurut Zulfikar (2016), pasar modal dibedakan 

menjadi 2 yaitu pasar perdana dan pasar sekunder: 

1) Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada 

para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) 

sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. 

Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga 

saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan 

yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang 

bersangkutan. 

Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang 

diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk 
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mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi 

barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk melunasi hutang 

dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. 

2) Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham di antara 

investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam 

waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek 

tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder para 

investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat 

bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk 

menghimpun investor lembaga dan perseorangan. 

Menurut Abi (2016), sebagai salah satu sarana investasi modern, banyak 

pihak dan pelaku yang terlibat di dalam pasar modal, baik yang secara langsung 

terlibat dalam aktivitas investasi maupun sebagai pelaku atau pihak-pihak 

pendukung untuk memperlancar maupun mengawasi aktivitas investasi di pasar 

modal. Menurut www.ojk.go.id yang diakses 8 Mei 2017, pelaku pasar modal 

meliputi: 

1) Perusahaan Efek 

Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan 

memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), 

Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI). 
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2) Wakil Perusahaan Efek 

Wakil perusahaan efek adalah orang perseorangan yang memiliki izin 

Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (PEE), Wakil 

Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Wakil Manajer Investasi (MI). 

3) Pengelolaan Investasi 

Pengelolaan investasi adalah proses yang membantu perumusan kebijakan 

dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk 

memperoleh keuntungan. Pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah 

pihak yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab sesuai 

spesialisasinya, yakni: 

a. Manajer Investasi 

Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para 

nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok 

nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang 

melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Wakil Manajer Investasi 

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan perusahaan 

efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio 

efek. 

c. Penasihat Investasi 

Pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan 

atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Pemberian 
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nasihat kepada pihak lain mencakup pemberian nasihat yang dilakukan 

secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media 

massa. 

d. Agen Penjual Efek Reksa Dana 

Pihak yang melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak 

kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola reksa dana. 

e. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana 

Orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan 

untuk bertindak sebagai penjual efek reksa dana. 

f. Bank Kustodian 

Bank yang bertindak sebagai kustodian. Kustodian adalah pihak yang 

memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan 

efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak 

lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening 

yang menjadi nasabahnya. 

4) Emiten dan Perusahaan Publik 

Menurut Wijaya (2014), emiten adalah perusahaan yang menjual 

kepemilikan dari perusahaannya kepada masyarakat umum. Menurut 

www.ojk.go.id yang diakses 8 Mei 2017, emiten dapat berbentuk orang 

perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang 

terorganisasi. Sedangkan perusahaan publik adalah Perseroan Terbatas 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 
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1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, 

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang 

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

5) Lembaga dan Profesi Penunjang 

Lembaga penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta 

mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi 

melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga 

penunjang ini terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali 

Amanat, dan Pemeringkat Efek. 

a. Bank Kustodian 

Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari 

Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang 

memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan 

dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, 

dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili 

pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 

b. Biro Administrasi Efek 

Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat 

menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan 

emiten untuk pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang 
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berkaitan dengan efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah 

mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. 

c. Wali Amanat 

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang 

efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan 

kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut 

tanpa surat kuasa khusus. 

d. Pemeringkat Efek 

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk 

Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan 

memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, 

Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan 

izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 

Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan 

dengan peraturan pemerintah. Profesi penunjang ini terdiri dari Akuntan, 

Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, dan Profesi Lain. 

 

2.2 Initial Public Offering 

Menurut gopublic.idx.co.id yang diakses 1 Agustus 2018, pendanaan dari go 

public merupakan pendanaan jangka panjang yang bersifat kepemilikan 

(bukan pinjaman) tanpa perlu jaminan. Investor akan memiliki hak suara dalam 
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RUPS dan mengharapkan dividen dari perusahaan. Pembagian dividen diputuskan 

dalam RUPS, dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Persiapan awal yang 

perlu dilakukan sebelum go public yaitu: 

1. Pembentukan Tim IPO Internal 

Proses go public memerlukan proses yang meliputi beberapa aspek, sehingga 

pembentukan tim IPO yang kuat merupakan hal yang cukup penting. Tim 

internal sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan 

dan aspek legal. Tim ini akan bekerjasama dengan para profesional yang 

ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO, khususnya dalam 

mempersiapkan dokumen prospektus. 

2. Pertimbangan Awal 

Beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan pada tahap-tahap awal: 

a.   Berapa kisaran dana yang dibutuhkan perusahaan dari IPO? Hal ini 

perlu disinergikan dengan rencana bisnis perusahaan. 

b.   Berapa persentase kepemilikan publik maksimal yang diinginkan oleh 

para pemegang saham pendiri? Pada kebanyakan perusahaan, pemegang 

saham pendiri menginginkan untuk tetap menjadi pemegang saham 

pengendali perusahaan. Di sisi lain, semakin besar 

persentase kepemilikan publik, saham perusahaan akan   cenderung lebih 

aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sehingga risiko likuiditas 

bagi investor akan lebih rendah. 

c.   Untuk suatu grup perusahaan yang memiliki banyak anak usaha dan 

terdiri dari beberapa lini bisnis, beberapa hal perlu dipertimbangkan: 
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i. Perusahaan mana yang akan ditawarkan sahamnya kepada publik? 

ii. Apakah perlu ada spin-off, merger, akuisisi atau divestasi aset 

sebelum melakukan penawaran umum? 

Semakin besar nilai perusahaan yang sahamnya dijual kepada publik, 

pada umumnya akan relatif lebih menarik minat investor. 

d.   Apakah terdapat ketentuan perijinan dalam peraturan, perjanjian atau hal-

hal lainnya yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan 

amandemen sebelum IPO? 

e.   Apakah terdapat permasalahan signifikan, misalnya permasalahan hukum 

yang dapat mengganggu kelangsungan usaha perusahaan dan 

diperkirakan dapat mengganggu proses IPO? 

f.   Apakah perusahaan perlu melakukan perubahan atas susunan direksi 

dan/atau komisaris perusahaan? 

3. Penunjukan Profesional Eksternal 

Untuk membantu perusahaan dalam proses IPO, perusahaan perlu melakukan 

seleksi atas beberapa pihak sebagai berikut: 

a. Penjamin Emisi Efek (underwriter) yang akan membantu 

menawarkan saham perusahaan kepada investor 

b. Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan 

perusahaan 

c. Konsultan Hukum yang akan melakukan pemeriksaan dari segi 

hukum dan memberikan pendapat hukum 
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d. Notaris yang akan membantu dalam melakukan perubahan Anggaran 

Dasar, membuat akte-akte dan perjanjian-perjanjian 

e. Penilai, apabila perusahaan memiliki aset tetap berupa tanah atau 

bangunan yang perlu dinilai oleh penilai independen 

f. Biro Administrasi Efek yang akan membantu melakukan administrasi 

kepemilikan saham perusahaan. 

Seleksi yang dilakukan perusahaan sebaiknya mempertimbangkan rekam 

jejak dan reputasi para profesional tersebut dalam membantu proses IPO pada 

perusahaan lainnya serta besarnya biaya yang diajukan masing-masing 

profesional. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa profesional yang 

ditunjuk adalah profesi penunjang pasar modal yang telah terdaftar di OJK. 

4. RUPS dan Perubahan Anggaran Dasar 

Dalam tahap persiapan ini, perusahaan mengadakan RUPS untuk 

memperoleh persetujuan go public dari seluruh pemegang saham dan 

penetapan berapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. 

Perusahaan juga perlu melakukan perubahan Anggaran Dasar dari PT tertutup 

menjadi PT terbuka. Selain itu, perusahaan juga perlu membentuk Sekretaris 

Perusahaan, Audit Internal, dan Komite Audit, jika belum ada sebelumnya. 

5. Mempersiapkan Dokumen 

Untuk go public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, 

perusahaan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran 

kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek 

Indonesia, dengan mempersiapkan antara lain beberapa dokumen berikut ini: 
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a. Profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, underwriter, dan 

profesi penunjang; 

b. Pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dari Konsultan 

Hukum; 

c. Laporan Keuangan yang diaudit Akuntan Publik; 

d. Laporan Penilai (jika ada); 

e. Anggaran Dasar perusahaan terbuka perusahaan yang telah disetujui 

Menteri Hukum dan HAM; 

f. Prospektus, yang berisikan antara lain informasi yang terdapat pada 

dokumen a. sampai dengan e. di atas; 

g. Proyeksi keuangan 

Menurut gopublic.idx.co.id yang diakses 1 Agustus 2018, proses go public yaitu: 

1. Penunjukan Underwriter dan Persiapan Dokumen 

Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk 

underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan 

membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta persetujuan 

RUPS dan merubah Anggaran Dasar, serta mempersiapkan dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia 

dan OJK. 

2. Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke Bursa Efek Indonesia dan 

Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK 

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu 

Pengaruh Return On..., Kristina Annabel, FB UMN, 2018



 28 

mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan 

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, 

laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dll. 

Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham 

untuk dititipkan secara kolektif (scripless) di Kustodian Sentral Efek 

Indonesia (KSEI). 

Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan 

yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan 

beserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil 

perusahaan, rencana bisnis dan rencana penawaran umum yang akan 

dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha perusahaan, 

Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta 

meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. 

Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam 

waktu maksimal 10 hari bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek 

Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa 

perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan. 

Bersamaan dengan pengajuan permohonan untuk mencatatkan saham 

di Bursa Efek Indonesia, perusahaan juga menyampaikan pernyataan 

pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan 

penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain 

adalah prospektus. 
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Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau 

tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta 

material tentang penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha 

perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. 

Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau 

melakukan penawaran awal (bookbuilding), perusahaan harus menunggu ijin 

dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika ijin publikasi 

telah dikeluarkan OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah 

perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum 

saham dan keterbukaan informasi lainnya. Apabila pernyataan pendaftaran 

perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan 

perbaikan/tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta 

menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham, serta 

melakukan penawaran umum. 

3. Penawaran Umum Saham kepada Publik 

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari 

kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang 

ditawarkan (over-subscribe), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan 

investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (refund) 

kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada 

investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk 

sertifikat). 
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4. Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia 

Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa 

disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan 

efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang 

saham perusahaan. 

Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan 

mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham (ticker code) 

perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini 

akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

Setelah saham tercatat di bursa, investor akan dapat 

memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melaui broker atau 

Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

2.3 Investasi 

Menurut Zulfikar (2016), investasi pada hakekatnya merupakan kegiatan 

menempatkan sejumlah dana yang dimiliki saat ini dengan harapan akan 

memperoleh keuntungan di masa mendatang. Bentuk investasi bisa dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk investasi secara langsung 

dilakukan dengan membeli aset keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar 

modal. Sedangkan bentuk investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli 

surat berharga di perusahaan investasi. 
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Menurut Jones (2014) investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen 

dana terhadap satu atau beberapa aset yang akan dipegang selama suatu periode di 

masa depan. Istilah investasi secara umum mengacu pada financial assets dan real 

assets. Financial assets adalah klaim berupa kertas atau elektronik terhadap suatu 

penerbit, seperti pemerintah atau perusahaan. Sedangkan real assets adalah aset 

fisik dan berwujud seperti emas, perak, berlian, seni dan real estate. 

Menurut Smart, et al. (2017), tipe-tipe investasi terdiri dari: 

1. Short-Term Investments 

Short-term investments memiliki masa satu tahun atau kurang dari satu 

tahun dan umumnya memiliki risiko yang kecil. Masyarakat membeli 

investasi ini sebagai tempat sementara untuk dana menganggur sebelum 

mentransfer dana tersebut pada investasi jangka panjang. Short-term 

investments terkenal pada kalangan investor konservatif yang enggan 

menanamkan dananya pada aset jangka panjang yang lebih berisiko seperti 

saham atau obligasi. 

2. Common Stock 

Common stock adalah investasi ekuitas yang menunjukkan kepemilikan 

dalam sebuah perusahaan. Tiap saham dari common stock menunjukkan 

bagian kepemilikan dari perusahaan. Misalnya, investor membeli satu 

saham dari common stock perusahaan yang memiliki sepuluh ribu saham 

beredar, maka investor tersebut menjadi satu dari sepuluh ribu pemilik di 

dalam perusahaan. 
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3. Fixed-Income Securities 

Menurut Jones (2014), fixed-income securities adalah sekuritas dengan 

tanggal dan jumlah pembayaran yang telah ditentukan. Fixed-income 

securities meliputi treasury bonds, agency bonds, municipal bonds, 

corporate bonds, asset-backed securities, mortgage-related bonds, dan 

money market securities. 

4. Mutual Funds 

Mutual fund adalah sebuah portofolio dari saham, obligasi, dan aset 

lainnya yang dibeli dengan gabungan dana dari kontribusi banyak investor 

dan dikelola oleh perusahaan investasi. Mutual fund memberikan 

kesempatan kepada investor untuk menyusun portofolio yang baik dan 

beragam tanpa harus berinvestasi dengan jumlah yang terlalu besar.  

5. Exchange-Traded Funds 

ETF sangat mirip dengan mutual fund. ETF memberikan kesempatan 

kepada investor untuk menyusun portofolio yang baik dan beragam 

dengan investasi awal yang rendah, dan fee yang ditagih oleh ETF 

umumnya juga rendah. Namun, ada perbedaan antara kedua investasi ini. 

Perbedaannya yaitu perdagangan ETF terjadi saat pertukaran, jadi investor 

dapat membeli dan menjual saham dalam ETF pada current market price 

kapan pun selama jam perdagangan. Mutual funds tidak diperdagangkan 

saat pertukaran, dan ketika investor membeli atau menjual saham dalam 

fund dari perusahaan investasi, transaksi muncul pada akhir hari 

perdagangan dengan menggunakan closing price fund tersebut. 
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6. Hedge Funds 

Seperti mutual funds, hedge funds adalah investasi yang mengumpulkan 

dana dari banyak investor dan menginvestasikan dana tersebut dalam 

sekuritas. Hedge funds terbuka untuk kelompok investor yang lebih kecil 

dibandingkan mutual funds. Misalnya, jumlah minimum investasi yang 

diperlukan untuk mutual funds hanya ratusan dollar, sedangkan jumlah 

minimum investasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam hedge 

funds dapat mencapai ratusan ribu dollar. 

7. Derivatives Securities 

Menurut Azis, dkk. (2015), derivatif merupakan kontrak atau perjanjian 

yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. 

Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Dalam pengertian yang 

lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau 

lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual 

assets/commodities yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan 

pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak 

penjual dan pihak pembeli. 

8. Other Popular Investments 

a. Tax-Advantaged Investments 

Tax-advantaged investments adalah investasi yang memberikan 

return setelah pajak yang lebih tinggi dengan mengurangi jumlah 

pajak yang harus dibayar investor. Misalnya, municipal bonds, 

yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh negara dan local 
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governments, membuat pembayaran bunga yang tidak termasuk 

dalam subjek pajak penghasilan federal. Karena investor tidak 

perlu membayar pajak atas bunga yang dibebankan dari municipal 

bonds, maka investor akan menerima tarif bunga yang lebih rendah 

dalam investasi ini dibandingkan dengan obligasi serupa yang 

membuat taxable interest payments. 

b. Real Estate 

Real Estate meliputi aset seperti rumah, tanah, dan berbagai bentuk 

dari income property seperti gudang, kantor, dan gedung 

apartemen. 

c. Tangibles 

Tangibles adalah aset investasi selain real estate, yang dapat 

dilihat atau disentuh. Tangibles meliputi emas dan logam berharga 

lainnya, batu permata, dan yang dapat dikoleksi seperti koin, 

perangko, karya seni, dan barang antik. 

 

2.4 Saham 

Menurut Zulfikar (2016), saham adalah sebuah instrumen yang menandakan 

posisi kepemilikan dalam perusahaan, dan merupakan klaim proporsional atas aset 

dan laba perusahaan. Selain itu menurut www.ojk.go.id yang diakses 9 Maret 

2017, saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan 

terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal 

yang merupakan klaim atas penghasilan dan aset perusahaan; memberikan hak 
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atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam 

anggaran dasar perusahaan (stock). Menurut Jones (2014), ada dua bentuk saham, 

yaitu: 

1) Saham Biasa (Common Stock) 

Common stock menunjukkan kepemilikan dalam perusahaan, atau ekuitas 

dari pemegang saham. Jika saham sebuah perusahaan dimiliki oleh hanya 

beberapa individu, perusahaan itu disebut “closely held”. Beberapa 

perusahaan memilih untuk “go public”, yaitu menjual common stock ke 

publik. Langkah tersebut dilakukan terutama agar perusahaan memperoleh 

modal tambahan dengan lebih mudah. 

Sebagai pemilik, pemegang saham common stock berhak untuk 

memilih direktur perusahaan dan memberikan suara. Pemegang saham 

dapat memberikan suara dengan proxy, dimana pemegang saham 

mengizinkan orang lain (umumnya manajemen) untuk memberikan suara 

dalam sahamnya. 

2) Saham Preferen (Preferred Stock) 

Menurut Weygandt, et al. (2013), saham preferen adalah saham yang 

memiliki ketentuan kontraktual yang memberikan preferensi atau prioritas 

diatas saham biasa. Pemegang saham preferen memiliki prioritas terhadap 

pembagian keuntungan (dividen) dan aset apabila terjadi likuidasi. 

Namun, terkadang pemegang saham preferen tidak memiliki hak voting. 
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2.5 Return Saham 

Menurut Candradewi (2016), return merupakan faktor pendorong yang 

memotivasi investor untuk melakukan investasi. Return dapat diartikan sebagai 

tingkat pengembalian yang akan diterima oleh investor atas investasi yang 

dilakukannya. Menurut Jogiyanto (2013: 235) dalam Parwati dan Sudiartha 

(2016), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi (realized 

return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan 

return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi 

ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan 

return dan risiko di masa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang 

diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Dalam melakukan 

investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) antara return 

yang akan diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return 

yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, 

sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan positif dengan 

risiko. Risiko yang lebih tinggi biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk 

mendapatkan return yang lebih tinggi pula (high risk high return, low risk low 

return). 

Menurut Smart, et al. (2017), tingkat return yang didapatkan atau 

diharapkan dari sebuah investasi akan bergantung pada beberapa faktor. Faktor 

kuncinya yaitu karakteristik internal dan dorongan eksternal. Karakteristik 

tertentu dari sebuah investasi berpengaruh terhadap return-nya. Untuk investasi 

yang diterbitkan oleh perusahaan, karakteristik pentingnya yaitu meliputi tipe 
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investasi (saham atau obligasi), kualitas manajemen perusahaan, dan sumber 

pendanaan perusahaan untuk operasionalnya menggunakan utang atau ekuitas. 

Dorongan eksternal seperti perang dan aksi politik juga dapat mempengaruhi 

return investasi. Dorongan eksternal terjadi tanpa kontrol dari pihak penerbit 

investasi dan investasi memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap faktor ini. 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan 

membeli atau memiliki saham (www.idx.co.id yang diakses 9 Maret 2017): 

1) Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen 

diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam 

RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal 

tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif 

lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode 

dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan 

dividen. 

Kieso, et al. (2014) mengemukakan terdapat empat tipe dividen 

antara lain sebagai berikut: 

a. Dividen Tunai (Cash Dividends) 

Jajaran direktur melakukan pemungutan suara dalam 

mengumumkan dividen tunai. Sebelum melakukan pembayaran, 

perusahaan harus menyiapkan daftar pemegang saham. Oleh 
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karena itu, biasanya terdapat jeda waktu antara pengumuman dan 

pembayaran. 

b. Dividen Properti (Property Dividends) 

Dividen properti merupakan dividen yang dibayarkan dalam 

bentuk aset dari perusahaan selain kas. Dividen properti dapat 

berupa persediaan barang dagangan, real estate atau investasi, atau 

apapun yang ditentukan oleh jajaran direktur. 

c. Dividen Likuidasi (Liquidating Dividends) 

Dividen likuidasi merupakan dividen yang didasarkan pada selain 

retained earnings. Pembagian dividen likuidasi mengurangi saldo 

modal saham yang diinvestasikan oleh pemegang saham. 

d. Dividen Saham (Stock Dividends) 

Dividen saham adalah penerbitan oleh sebuah perusahaan atas 

sahamnya sendiri untuk pemegang sahamnya dengan basis pro 

rata. 

2) Capital Gain 

Menurut www.idx.co.id yang diakses 9 Maret 2017, capital gain 

merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk 

dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya 

investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 

kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti 

pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap 

saham yang dijualnya.  
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Menurut Nurlita (2014), para investor bebas memilih apakah 

memegang saham yang dibelinya sebagai suatu bentuk investasi jangka 

panjang atau menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya di 

pasar sekunder ketika ia melihat pergerakan harga saham menunjukkan 

adanya margin. Inilah tindakan umum yang secara terus menerus terjadi di 

pasar modal yakni keinginan untuk meraih capital gain dalam jumlah yang 

besar dan dalam waktu yang singkat. 

Rumus untuk menghitung return saham menurut Jogiyanto (2004) dalam Nudiana 

dan Prijati (2013): 

 

 

Keterangan: 

Return Saham = Tingkat Pengembalian Saham 

Pt = Rata-Rata Harga Saham Penutupan Harian Perusahaan pada 

Tahun Sekarang. 

Pt-1 = Rata-Rata Harga Saham Penutupan Harian Perusahaan pada 

Tahun Sebelumnya. 

Menurut www.ojk.go.id, harga pasar adalah harga yang terbentuk 

berdasarkan penawaran dan permintaan (market price). Menurut Aditya dan 

Suwitho (2014), harga pasar saham merupakan harga yang ada di pasar sekunder 

dimana pada pasar tersebut terjadi tawar menawar harga atas suatu efek yang 

diperjualbelikan di bursa efek. Menurut www.idx.co.id, harga penutupan (closing 

price) yaitu harga yang terbentuk berdasarkan penjumpaan penawaran jual dan 

 Pt - Pt-1 

 Pt-1 

 Return Saham = 
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permintaan beli efek yang dilakukan oleh anggota bursa efek yang tercatat pada 

akhir jam perdagangan di pasar reguler. Menurut Aditya dan Suwitho (2014), 

dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik 

dengan nilai pasar saham bersangkutan. Jika nilai pasar lebih tinggi dari nilai 

intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong mahal (overvalued). Dalam situasi 

seperti ini, investor tersebut bisa mengambil keputusan untuk menjual saham 

tersebut. Sebaliknya, jika nilai pasar saham dibawah nilai intrinsiknya, berarti 

saham tersebut tergolong murah (undervalued), sehingga dalam situasi seperti ini 

investor sebaiknya membeli saham tersebut. Menurut Ang (1997) dalam 

Shobriati, et al. (2013), nilai atau harga saham berdasarkan fungsinya dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Nilai Nominal (Par Value) 

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum pada saham yang bersangkutan dan 

berfungsi untuk tujuan akuntansi. 

2. Harga Dasar (Base Price) 

Harga dasar adalah harga suatu saham yang dipergunakan dalam perhitungan 

indeks harga saham. Harga dasar akan berubah jika emiten melakukan 

corporate action. Untuk saham baru, harga dasar adalah harga saham pada 

pasar perdana. 

3. Harga Pasar (Market Value) 

Harga Pasar adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, 

jika bursa efek tutup maka harga pasarnya adalah harga penutupan (closing 
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price). Harga berdasarkan pasar inilah yang menyatakan perubahan harga 

saham. 

 
2.6 Jenis Analisis 

Menurut Jones (2014), pemilihan saham oleh investor dilakukan dengan 

menggunakan dua pendekatan yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. 

Analisis teknikal mempelajari pola harga saham dari waktu ke waktu dan 

menggunakan pola tersebut untuk memprediksi perubahan harga saham di masa 

depan. Analisis teknikal didasarkan pada data pasar yang dipublikasikan dan 

berfokus pada faktor internal dengan menganalisis pergerakan dalam pasar, rata-

rata industri, atau saham.  

Analisis fundamental meliputi 3 tahap yaitu analisis ekonomi/pasar, 

analisis sektor/industri, dan analisis perusahaan. Analisis ekonomi/pasar bertujuan 

untuk memahami kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa depan, analisis 

sektor/industri bertujuan untuk mengidentifikasi sektor/industri mana yang akan 

menghasilkan performa terbaik di masa depan dalam hal keuntungan (return) 

terhadap pemegang saham, dan analisis perusahaan bertujuan untuk mengestimasi 

nilai intrinsik perusahaan dengan melibatkan analisis variabel dasar keuangan 

seperti penjualan, profit margins, depresiasi, tarif pajak, pemanfaatan aset, dan 

faktor lainnya. Nilai intrinsik dalam saham yaitu nilai estimasi saham itu sendiri 

(nilai yang dipercaya investor seberapa berharga sahamnya). Nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan harga pasar sekarang (current market price) sehingga dapat 

diketahui apabila saham tersebut undervalued atau overvalued.  
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2.7 Analisis Rasio 

Menurut Weygandt, et al. (2013), analisis rasio menggambarkan hubungan antara 

item tertentu dari data laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, 

rasio dapat digunakan untuk mengevaluasi likuiditas, profitabilitas, dan 

solvabilitas. 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk 

melunasi kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan tidak 

terduga atas kas. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

pembayaran hutang jangka pendek perusahaan adalah current ratio, the acid-

test ratio, accounts receivable turnover, dan inventory turnover. 

a. Current Ratio. Current ratio adalah ukuran yang secara luas 

digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan 

kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan 

dengan menggunakan aset jangka pendek. 

b. Acid-Test Ratio. Menurut Hery (2017), acid-test ratio merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh 

tempo dengan menggunakan aset sangat lancar (kas + sekuritas 

jangka pendek + piutang), tidak termasuk barang dagang dan aset 

lancar lainnya. 
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c. Accounts Receivable Turnover. Accounts receivable turnover 

mengukur berapa kali secara rata-rata perusahaan berhasil menagih 

piutang dalam suatu periode. 

d. Inventory Turnover. Inventory turnover mengukur berapa kali secara 

rata-rata perusahaan berhasil menjual inventory dalam suatu periode. 

2. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Rasio profitabilitas mengukur laba atau kesuksesan operasi dari sebuah 

perusahaan dalam periode waktu yang ditentukan. Para analis menggunakan 

profitabilitas sebagai uji yang paling pokok atas keefektifan operasi 

manajemen. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu 

profit margin, asset turnover, return on assets, return on ordinary 

shareholders’ equity, earnings per share, price-earnings ratio, dan payout 

ratio. 

a. Profit Margin. Profit margin mengukur persentase setiap rupiah 

dari penjualan yang menghasilkan laba bersih. 

b. Asset Turnover. Asset turnover mengukur seberapa efisien 

perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. 

c. Return on Assets. Menurut Hery (2017), hasil pengembalian atas 

aset (return on assets) merupakan rasio yang menunjukkan 

seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. 

d. Return on Ordinary Shareholders’ Equity. Return on ordinary 

shareholders’ equity menunjukkan seberapa banyak rupiah laba 
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bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap rupiah yang 

diinvestasikan oleh pemilik. 

e. Earnings Per Share. Earnings per share mengukur laba bersih 

yang dihasilkan dari setiap saham biasa. 

f. Price-Earnings Ratio. Price-earnings ratio adalah pengukuran 

harga pasar dari setiap saham biasa terhadap earnings per share. 

g. Payout Ratio 

Payout ratio mengukur persentase pendapatan yang didistribusikan 

dalam bentuk dividen tunai. 

3. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio) 

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam 

periode waktu yang panjang. Rasio yang memberikan informasi mengenai 

kemampuan pembayaran utang yaitu debt to total assets ratio dan times 

interest earned. 

a. Debt to Total Assets Ratio. Debt to total assets ratio adalah rasio 

untuk mengukur persentase dari total aset yang dibiayai kreditur. 

b. Times Interest Earned. Times interest earned adalah rasio yang 

memberikan indikasi kemampuan perusahaan dalam melunasi 

pembayaran bunga saat jatuh tempo. 

 
2.8 Return on Asset (ROA) 

Menurut Parwati dan Sudiartha (2016), ROA digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aset yang dimilikinya. Menurut Rufaida dan Hermanto (2015), Return On Asset 
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(ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur berapa besar 

laba bersih yang diperoleh dari aset yang dimiliki perusahaan. 

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih 

yang dapat diperoleh dari operasional perusahaan dengan menggunakan seluruh 

kekayaannya. Tinggi rendahnya Return on Asset (ROA) tergantung pada 

pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari 

operasional perusahaan. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan antara 

laba bersih setelah pajak dengan total aset (Kurniatun et al., 2015). 

Menurut Weygandt, et al. (2013), Return on Asset (ROA) dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Return on Assets  = Pengembalian Aset 

Net Income = Laba Tahun Berjalan 

Average Assets = Rata-Rata Total Aset 

Menurut Hery (2017), laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, 

beban, keuntungan, dan kerugian. Pendapatan penjualan bersih akan dikurangkan 

dengan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba kotor. Laba kotor 

ini akan dikurangkan dengan beban operasional yang terdiri dari beban penjualan 

dan beban umum dan administrasi untuk menentukan besarnya laba operasional. 

Lalu, laba operasional ini akan ditambah dengan pendapatan dan keuntungan lain-

          Net Income 

           Average Assets 
 Return on Assets = 
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lain dan dikurangkan dengan beban dan kerugian lain-lain untuk menentukan 

besarnya laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan 

dikurangi dengan pajak penghasilan diperoleh laba bersih. Menurut Weygandt, et 

al. (2013), aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 

menggunakan asetnya dalam aktivitas tertentu seperti produksi dan penjualan. 

Rata-rata total aset dapat dihitung dengan menggunakan saldo awal dan saldo 

akhir total aset dibagi dua. 

 

2.9 Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Return Saham 

Menurut Puspitadewi dan Rahyuda (2016), perusahaan berupaya agar ROA dapat 

selalu ditingkatkan karena semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efektif 

perusahaan memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak 

dan dengan semakin meningkatnya ROA maka profitabilitas perusahaan semakin 

baik. Menurut Ariyanti dan Suwitho (2016), investor yang rasional tentu saja akan 

memilih investasi pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, sehingga 

akan mendorong peningkatan harga saham yang pada akhirnya akan mendorong 

peningkatan return saham yang akan diterima investor. Sehingga dapat 

disimpulkan jika Return on Asset (ROA) naik, maka return saham juga naik. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Raningsih dan Putra (2015), Parwati dan 

Sudiartha (2016), serta Puspitadewi dan Rahyuda (2016) membuktikan bahwa 

Return on Asset memiliki pengaruh terhadap return saham. Hipotesis alternatif 

mengenai pengaruh Return on Asset terhadap return saham yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Ha1: Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh terhadap return saham 

 

2.10 Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Kasmir (2016), Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Menurut 

Parwati dan Sudiartha (2016), DER dapat memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dilihat tingkat risiko 

tak terbayarkan suatu hutang. Semakin besar DER, semakin besar pula beban 

perusahaan terhadap pihak luar, baik berupa pokok maupun bunga pinjaman. 

Menurut Kurniatun et al. (2015), rasio ini dapat diukur dengan 

membandingkan antara total hutang dengan total ekuitas/modal yang dimiliki 

perusahaan. Rasio Debt to Equity Ratio (DER) menurut Ross, et al. (2016) dapat 

dihitung sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Debt to Equity Ratio  = Rasio Utang – Ekuitas 

Total Debt   = Total Utang 

Total Equity   = Total Ekuitas 

Menurut Hery (2017), utang adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi 

yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat 

      Total Debt 

                 Total Equity 

 Debt to Equity Ratio = 
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ini, untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa 

depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Menurut Kasmir 

(2016), utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak 

lain yang harus segera dibayar. Komponen utang lancar antara lain terdiri dari 

utang dagang, utang bank maksimal satu tahun, utang wesel, utang gaji, dan utang 

jangka pendek lainnya. Utang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan 

kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Artinya jatuh 

tempo utang tersebut relatif lebih panjang dari utang lancar. Komponen yang ada 

dalam utang jangka panjang adalah seperti obligasi, hipotek, utang bank yang 

lebih dari satu tahun, dan utang jangka panjang lainnya. Menurut Weygandt, et al. 

(2013), ekuitas adalah klaim kepemilikan atas total aset. Ekuitas sama dengan 

total aset dikurangi dengan total utang. Menurut Kasmir (2016), komponen modal 

(ekuitas) terdiri dari modal setor, agio saham, laba yang ditahan, cadangan laba, 

dan lainnya. 

 

2.11 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return  

Saham 

Menurut Raharjo dan Muid (2013), semakin rendah rasio akan semakin baik 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang. Menurut Pratama 

dan Erawati (2014), Debt to Equity Ratio rendah menandakan utang perusahaan 

kecil dan beban perusahaan rendah, sehingga laba tinggi dan meningkatkan 

potensi perusahaan melakukan pembagian dividen yang akan menarik investor 

sehingga meningkatkan harga saham. Menurut Parwati dan Sudiartha (2016), 
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dengan meningkatnya harga saham, maka return saham perusahaan yang 

bersangkutan juga meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Siburian dan Daulay (2013), Raningsih 

dan Putra (2015), serta Parwati dan Sudiartha (2016) membuktikan bahwa Debt to 

Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh terhadap return saham. Hipotesis 

alternatif mengenai pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap return saham yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha2: Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh terhadap return saham 

 

2.12 Return on Equity (ROE) 

Menurut Rufaida dan Hermanto (2015), Return on Equity (ROE) termasuk salah 

satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan modalnya sendiri. Menurut Hery (2017), 

hasil pengembalian atas ekuitas (Return on Equity) merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. 

Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba 

bersih yang akan dihasilkan dari setiap Rupiah dana yang tertanam dalam total 

ekuitas. 

Rumus yang digunakan dalam menghitung Return on Equity adalah 

sebagai berikut (Subramanyam, 2014): 

 

 

 

 Return on Equity = 
             Net Income – Preferred Dividends 

        Average Common Shareholders’ Equity 
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Keterangan: 

Return on Equity = Pengembalian Ekuitas 

Net Income  = Laba Bersih 

Preferred Dividends = Dividen Preferen 

Average Common Shareholders’ Equity = Rata-Rata Total Ekuitas Pemegang 

Saham Biasa 

Menurut Kasmir (2016), laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi 

biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, 

termasuk pajak. Menurut Weygandt, et al. (2013), ROE mengukur profitabilitas 

dari sudut pandang pemegang saham biasa. Jika perusahaan memiliki saham 

preferen, maka dividen preferen harus dikurangi dari laba bersih untuk 

menghitung laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Demikian juga 

dilakukan pengurangan par value (atau harga beli) saham preferen dari total 

ekuitas untuk menghitung jumlah ordinary shareholders’ equity yang digunakan 

dalam rasio ini. 

 

2.13 Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Return Saham 

Menurut Rufaida dan Hermanto (2015), Return on Equity yang semakin tinggi 

merupakan gambaran perusahaan pada posisi yang efisien dalam menggunakan 

modal yang dimiliki atau modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan atau laba 

yang tinggi baik bagi perusahaan tersebut atau bagi investor yang menanamkan 

modalnya pada perusahaan. Menurut Lestari, et al. (2016), semakin tinggi nilai 

ROE, berarti kinerja perusahaan dalam pencapaian laba semakin baik. Hal 
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tersebut akan direspons oleh investor dengan permintaan saham perusahaan yang 

mengalami peningkatan sehingga akan berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan yang meningkat pula. Selain itu, tingginya nilai ROE akan 

menyebabkan pembagian dividen dapat dilakukan perusahaan. Kondisi demikian 

akan membuat return saham juga akan meningkat.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Carlo (2014), Rufaida dan Hermanto 

(2015), serta Candradewi (2016) membuktikan bahwa Return on Equity memiliki 

pengaruh terhadap return saham. Hipotesis alternatif mengenai pengaruh Return 

on Equity terhadap return saham yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ha3: Return on Equity (ROE) memiliki pengaruh terhadap return saham 

 

2.14 Current Ratio (CR) 

Current ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya (Candradewi, 2016). Menurut 

Harahap (2015) rasio ini menunjukkan sejauh mana aset lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar dengan 

utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. 

Menurut Weygandt, et al. (2013), current ratio dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

        Current Assets 

     Current Liabilities 
Current Ratio =  
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Keterangan: 

Current Ratio   = Rasio Lancar 

Current Assets  = Aset Lancar 

Current Liabilities  = Liabilitas Lancar 

Menurut Kasmir (2016), aset lancar merupakan harta atau kekayaan yang 

segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu 

tahun. Aset lancar merupakan aset yang paling likuid dibandingkan dengan aset 

lainnya. Komponen yang ada di aset lancar terdiri dari antara lain kas, bank, surat-

surat berharga, piutang, sediaan, sewa dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. 

Utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang 

harus segera dibayar. Jangka waktu utang lancar adalah maksimal dari satu tahun. 

Oleh karena itu, utang lancar disebut juga utang jangka pendek. Komponen utang 

lancar antara lain terdiri dari utang dagang, utang bank maksimal satu tahun, 

utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. 

 

2.15 Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return Saham 

Menurut Harahap (2016), rasio ini menunjukkan sejauh mana aset lancar 

menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aset lancar 

dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban 

jangka pendeknya. Menurut Candradewi (2016), ketika perusahaan memiliki 

kemampuan yang tinggi dalam membayar hutang jangka pendeknya, maka 

investor akan tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Hal ini akan 

mendorong meningkatnya harga saham perusahaan dan begitu pula return saham. 
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Berdasarkan hasil penelitian dari Nudiana dan Prijati (2013), Raningsih 

dan Putra (2015), serta Parwati dan Sudiartha (2016) membuktikan bahwa current 

ratio memiliki pengaruh terhadap return saham. Hipotesis alternatif mengenai 

pengaruh current ratio terhadap return saham yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Ha4: Current Ratio (CR) memiliki pengaruh terhadap return saham 

 

2.16 Price Earning Ratio (PER) 

Menurut Puspitadewi dan Rahyuda (2016), PER merupakan rasio perbandingan 

antara harga saham dengan pendapatan setiap lembar saham. Menurut Adistya 

(2012) dalam Najmiyah, et al. (2014), Price Earning Ratio (PER) merupakan 

rasio perbandingan antara harga saham dengan pendapatan setiap lembar saham, 

dan merupakan indikator perkembangan atau pertumbuhan perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Menurut Weygandt, et al. (2013), Price Earning Ratio (PER) 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan: 

Price-Earnings Ratio = Rasio Harga-Laba 

Market Price per Share = Rata-Rata Harga Saham Penutupan Harian Selama 

Setahun 

            Market Price per Share 

                    Earnings per Share 
Price-Earnings Ratio =  
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Earnings per Share  = Rasio Laba per Saham 

Menurut www.ojk.go.id yang diakses pada 19 November 2017, harga 

pasar adalah harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan 

(market price). Menurut Aditya dan Suwitho (2014), harga pasar saham 

merupakan harga yang ada di pasar sekunder dimana pada pasar tersebut terjadi 

tawar menawar harga atas suatu efek yang diperjualbelikan di bursa efek. Menurut 

Paradiba dan Nainggolan (2015), harga saham penutupan (closing price) yaitu 

harga yang diminta oleh penjual atau harga perdagangan terakhir untuk suatu 

periode. 

Menurut Weygandt, et al. (2013), Earnings Per Share (EPS) dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Earnings per Share  = Rasio Laba per Saham 

Net Income  = Laba Bersih 

Preference Dividends  = Dividen Preferen 

Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding  = Rata-Rata Jumlah Saham 

Biasa Beredar 

Menurut Weygandt, et al. (2013), earnings per share adalah pengukuran 

atas laba bersih yang dihasilkan dari setiap saham biasa. EPS dihitung dengan 

membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah 

Earnings per Share = 
                        Net Income – Preference Dividends 

                     Weighted-Average Ordinary Shares Outstanding 
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weighted-average ordinary shares outstanding selama periode tersebut. Istilah 

earnings per share dan net income per share mengacu pada jumlah laba bersih 

yang berlaku untuk setiap sahamnya. Oleh sebab itu, dalam menghitung EPS, jika 

terdapat dividen preferen yang diumumkan dalam periode tersebut, maka dividen 

preferen harus dikurangi dari laba bersih untuk mengetahui laba yang tersedia 

bagi pemegang saham biasa. 

 

2.17 Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Return 

Saham 

Menurut Puspitadewi dan Rahyuda (2016), Price Earning Ratio yang rendah 

dapat berarti bahwa saham perusahaan tersebut memiliki harga pasar yang lebih 

rendah dibandingkan nilai intrinsiknya (undervalued) dan menarik untuk 

dijadikan pilihan berinvestasi. Menurut Zakaria (2018), investor disarankan untuk 

membeli saham dengan PER yang rendah karena semakin rendah PER maka 

saham tersebut murah karena memiliki pertumbuhan EPS yang baik, sehingga 

perusahaan tersebut akan menghasilkan return yang tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Najmiyah, et al. (2014), Kurniatun et al. 

(2015), serta Puspitadewi dan Rahyuda (2016) membuktikan bahwa Price 

Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh terhadap return saham. Hipotesis 

alternatif mengenai pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap return saham 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha5: Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh terhadap return saham 
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2.18 Model Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka model konseptual dalam 

penelitian ini adalah ROA, DER, ROE, CR, dan PER memiliki pengaruh terhadap 

return saham. Model konseptual tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
Model Penelitian 

 

Return on Asset (ROA) 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Return on Equity (ROE) 

Current Ratio (CR) 

Price Earning Ratio (PER) 

Return Saham (return) 
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