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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pasar Modal 

Menurut Husnan (2013) adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun 

modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem 

keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial 

dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat 

berharga yang beredar. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik 

dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang 

diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi 

konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call). 

Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang 

disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 

2013 : 4). 

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrument 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik dalam 

bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, 

public authorities, maupun perusahan swasta. (Husnan, 2013, 4). Dengan 
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demikian pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan 

(financial market). Dalam financial market, diperdagangkan semua bentuk hutang 

dan modal sendiri baik dana jangka panjang maupun jangka pendek, baik 

negotiable ataupun tidak. Pasar modal berpengaruh dalam menjalankan fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan dari suatu negara. Dalam melaksanakan fungsi 

ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari 

lender ke borrower. 

Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders 

mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi 

borrowers tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan 

investasi tanpa harus menunggu tersedianya  dana dari hasil operasi perusahaan. 

Dalam proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi, sehingga  

akhirnya secara keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran. Fungsi ini 

juga dilakukan oleh intermediasi keuangan lainnya, seperti lembaga perbankan. 

Hanya bedanya dalam pasar modal diperdagangkan dana jangka panjang dan 

dilakukan secara langsung tanpa perantara keuangan. 

Fungsi keuangan dilakukan dengan menyediakan dana yang diperlukan 

oleh pihak borrowers dan para lenders menyediakan dana tanpa harus terlibat 

langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. 

Pasar modal sendiri terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer 

adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan. Pada pasar ini dana 

berasal dari pembeli sekuritas kepada perusahaan yang menerbitkan sekuritas 

tersebut (sektor investasi). Sedangkan dalam pasar sekunder terjadi jual beli 
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sekuritas yang sudah ada (sekuritas lama). (VanHorne dan Wachowicz, 2009, 

528). Transaksi–transaksi pada pasar sekunder tidak memberikan tambahan dana 

bagi investasi modal keuangan. Pasar sekunder juga dikenal sebagai bursa efek.  

Mulai tanggal 1 Desember 2008, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Sebelum bergabung 

menjadi satu, Bursa efek (pasar modal) yang terbesar di Indonesia adalah Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) yang juga dikenal dengan nama asingnya sebagai Jakarta Stock 

Exchange (JSX). Saham biasa mendominasi volume transakasi di BEJ. Bursa efek 

terbesar setelah BEJ adalah Bursa Efek Surabaya (BES) atau Surabaya Stock 

Exchange (SSX). Sekuritas yang terdaftar di BEJ juga diperdagangkan di BES. 

2.2 Saham 

 Saham (Stocks) adalah surat tanda bukti kepemilikan bagian modal suatu 

perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di bursa efek, saham atau sering 

disebut shares merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. 

Selanjutnya saham dapat dibedakan menjadi saham biasa (Common Stock) dan 

saham preferen (Preffered Stock).(Jogiyanto, 2011). Perbedaan kedua jenis saham 

ini antara lain adalah sebagai berikut:  

 

2.2.1 Saham Biasa (Common Stocks) 

Pemegang saham ini adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada 

manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, 

pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak yaitu:  
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1) Hak Kontrol 

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Hal ini 

berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja 

yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak 

kontrolnya dalam bentuk memveto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan 

pemegang saham atau tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan 

pemegang saham. 

2) Hak menerima Pembagian Keuntungan  

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan 

bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi 

sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang 

ditahan ini (retained earning) merupakan sumber dana intern perusahaan 

sedangkan laba yang tidak ditahan diberikan kepada pemilik saham dalam 

bentuk dividen. 

3) Hak Preemtive 

Hak preemtive (Preemtive Right) merupakan hak untuk mendapatkan 

persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan 

lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang 

beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan saham yang 

lama akan turun. Hak preemtive memberi prioritas kepada pemegang saham 

lama untuk membeli tambahan saham baru, sehingga persentase kepemilikan 

tidak berubah. 
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2.2.2 Saham Preferen (Preffered Stocks) 

Saham preferen mempunyai gabungan antara obligasi dan saham biasa. 

Seperti obligasi, saham preferen yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham 

preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham 

biasa, dalam hal likuidasi, klaim pemegang saham preferen 10 dibawah klaim 

pemegang obligasi. Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen 

mempunyai hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak atas pembayaran lebih 

dahulu jika terjadi likuidasi.  

Bebarapa karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut:  

1) Preferen terhadap dividen  

a. Pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen 

terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa.  

b. Saham preferen umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-

tahun sebelumnya yang belum dibayarkan, dan dibayarkan sebelum 

pemegang saham biasa menerima dividennya.  

2) Preferen pada waktu likuidasi 

Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva 

perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa 

pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva adalah sebesar nilai 

nominal saham preferennya termasuk semua dividen yang belum 

dibayarkan jika bersifat kumulatif. 
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2.3 Indeks 

 Biasanya sebuah bursa efek akan menyediakan sebuah angka indikator 

untuk melihat kinerja bursa tersebut secara umum. Angka indikator ini berupa 

indeks saham. Indeks saham adalah harga rata-rata dari harga-harga saham yang 

terdaftar disebuah bursa. Di Indonesia, Bursa Efek Jakarta memiliki beberapa 

jenis indeks saham yang dibagi menjadi beberapa kategori. Indeks saham paling 

terkenal yang ada di BEJ adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) dan 

LQ45 (Liquidity 45). IHSG merupakan tolok ukur dari kinerja seluruh saham. 

IHSG merupakan rata-rata harga saham dari keseluruhan saham yang terdaftar di 

BEJ. Sedangkan LQ45 adalah rata-rata harga saham dari 45 saham yang memiliki 

likuiditas paling tinggi di BEJ atau yang biasa disebut dengan saham blue-chip. 

Lanskap pasar modal didunia saat ini dibagi menjadi 3 bagian utama. 

Amerika, Asia, dan Eropa. Amerika yang merupakan negara dengan pasar modal 

terbesar di dunia, indeks saham utamanya adalah Dow Jones Industrial Average 

(DJIA), Nasdaq Composite, dan Standard & Poor 500. Untuk kawasan Asia, ada 

beberapa negara yang indeks sahamnya menjadi acuan bagi negara lain seperti 

Jepang dengan Nikkei 225, Hong Kong dengan Hangseng, Cina dengan Shanghai 

Composite. Sedangkan untuk kawasan Eropa, Inggris dengan FTSE 100, Jerman 

dengan Xetra Dax dan lain-lain. 

Indeks-indeks saham tersebut berfluktuasi cepat seiring dengan rumor 

pasar yang beredar. Kenaikan dan penurunan indeks saham tersebut ternyata dapat 

menghasilkan peluang dan lindung nilai untuk portofolio investasi saham. Peluang 
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tersebut direalisasikan dengan adanya produk turunan dari indeks saham yaitu 

indeks saham berjangka. Indeks saham berjangka saat ini telah menjadi alternatif 

investasi dengan potensi keuntungan dan tingkat resiko yang terkandung di 

dalamnya. 

Indeks saham berjangka, merupakan produk turunan (derivatif) dari 

sebuah indeks saham, ditransaksikan di bursa berjangka. Indeks saham berjangka 

menggunakan angka indeks saham sebagai underlying assets, dan ditransaksikan 

dengan sebuah kontrak standar pada sebuah bursa berjangka. Kontrak standar ini, 

yang di Indonesia disebut kontrak berjangka, mengatur banyak termasuk 

didalamnya adalah kebutuhan margin, nilai poin, jatuh tempo kontrak, hari dan 

jam perdagangan, dan lain-lain. Peraturan perdagangan indeks saham berjangka 

memang sangat berbeda dengan peraturan dalam perdagangan saham. Sifat 

perdagangan indeks saham berjangka adalah margin trading, jadi dibutuhkan 

sejumlah dana jaminan untuk bisa bertransaksi dan dana jaminan ini wajib 

dipelihara jika ingin terus bertransaksi. 

Keuntungan yang didapatkan dari indeks saham berjangka adalah capital 

gain. Dengan mekanisme margin trading, seseorang dapat membuat posisi beli 

lalu kemudian membuat posisi jual atau yang biasa disebut dengan long position. 

Ataupun membuat posisi jual terlebih dahulu baru kemudian membuat posisi beli 

(short position). Dengan adanya two ways opportunity seperti ini, kenaikan atau 

penurunan indeks saham berjangka bisa dimanfaatkan dan dirubah menjadi 

keuntungan. Tetapi hal ini juga membuat resiko dari perdagangan indeks saham 

berjangka bertambah besar. 
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2.4 Rasio Keuangan 

Rasio adalah angka yang menunjukan hubungan secara matematis antara 

suatu jumlah dan jumlah yang lain, (Handoko 2014). Rasio Keuangan dapat 

digolongkan menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Solvabilitas 

3. Rasio Profitabilitas 

4. Rasio Aktivitas 

5. Rasio Pasar 

 

2.4.1 Rasio Likuiditas 

Kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh 

ketersediannya aktiva lancar yang dapat mendanai usaha perusahaan. Namun, 

tidak semua aktiva lancar dapat digunakan untuk mendanai usaha pokok 

perusahaan, karena diperlukan juga untuk membayar hutang jangka pendek. Rasio 

likuiditas pada prinsipnya membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar.  

Semakin besar jumlah aktiva lancar dari pada hutang lancar, maka semakin lancar 

pula usaha dan pembayaran hutang perusahaan, namun jika jumlah aktiva lancar 

lebih kecil dari hutang lancar maka akan mengganggu usaha dan pembayaran 

hutang perusahaan, Handoko (2014). Oleh karena itu, rasio likuiditas adalah rasio 

yang berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

jangka pendek. 

Jenis-jenis rasio likuiditas : 
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1. Current Ratio (Rasio Lancar) 

2. Quick Ratio (Rasio Cepat) 

3. Cash Ratio (Rasio Kas) 

 

2.4.1.1 Current Ratio (Rasio Lancar) 

Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan 

kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kesanggupan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Current ratio menunjukkan sejauh mana akitva lancar menutupi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan 

kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban 

jangka pendeknya. 

Current ratio yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya 

masalah dalam likuidasi, sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi juga kurang 

bagus, karean menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya 

dapat mengurangi kemampulabaan perusahaan (Sawir, 2009:10). Apabila 

mengukur tingkat likuiditas dengan menggunakan current ratio sebagai alat 

pengukurnya, maka tingkat likuiditas atau current ratio suatu perusahaan dapat 

dipertinggi dengan cara (Riyanto, 2011:28) : 

1. Dengan utang lancar tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar. 

2. Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan untuk mengurangi jumlah utang 

lancar. 
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3. Dengan mengurangi jumlah utang lancar sama-sama dengan mengurangi 

aktiva lancar. 

Current ratio dapat dihitung dengan formula : 

 

 

2.4.1.2 Quick Ratio 

Rasio ini disebut juga acid test rasio yang juga digunakan untuk 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Penghitungan quick ratio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan 

persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang 

likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan 

kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. 

Sawir (2009:10) mengatakan bahwa quick ratio umumnya dianggap baik adalah 

semakin besar rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan. 
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Quick ratio dapat dihitung dengan formula : 

 

 

2.4.1.3 Cash Ratio 

Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat 

menutupi hutang lancar dengan kata lain cash ratio merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban 

lancar tahun yang bersangkutan. 

Cash Ratio dapat dihitung dengan formula: 

 

 

 

2.4.2 Rasio Solvabilitas 

 Rasio Solvabilitas adalah rasio yang membandingkan seluruh hutang 

perusahaan dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan, untuk mengukur seberapa 

tinggi aktiva perusahaan yang disediakan pemilik, dan berapa yang didanai dari 

pinjaman. Semakin rendah angka rasionya, risiko untuk mengembalikan 

pokokpinjaman dan bunganya dalam jangka panjang semakin kecil. Sebaliknya, 

jika angka rasio semakin tinggi, risiko untuk mengembalikan pokok pinjaman dan 

bunganya dalam jangka panjang semakin besar. Begitu juga sebaliknya, Husnan 

(2011) menyatakan bahwa semakin besar proporsi hutang yang digunakan oleh 
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perusahaan, maka pemilik modal akan menanggung resiko yang lebih besar. 

Dalam penelitian ini leverage rasio yang digunakan adalalah Debt to Equity Ratio 

yang menunjukan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban terhadap jumlah 

seluruh modal, (Subramanyam 2010).  Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

Leverage Ratio = 
            

     
 

 

2.4.3 Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dari modal-modal yang digunakan untuk operasi 

perusahaan, semakin tinggi angka rasio ini semakin baik karena hal itu menunjuka 

bahwa perusahaan mampu mengelola modalnya dengan baik sehingga 

menghasilkan laba yang optimal. Jenis Rasio profitabilitas terdiri dari : 

2.4.3.1 Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin mencerminkan mark-up terhadap harga pokok 

penjualan dan kemampuan manajemen untuk meminimalisasi harga pokok 

penjualan dalam hubungannya dengan penjualan yang dilakukan perusahaan. 

Profitabilitas dalam ukuran gross profit margin yang dimaksud adalah rasio 

penjualan setelah dikurangi harga pokok penjualan (Cost Of Goods Sold) dengan 

nilai penjualan bersih perusahaan (Abdullah,2015:54). Rasio ini memberitahu kita 

laba dari perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, setelah kita 

mengurangi biaya untuk memproduksi barang yang dijual. Rasio tersebut 

merupakan pengukur efisiensi opersi perusahaan, serta merupakan indikasi dari 
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cara produk ditetapkan harganya. Dengan kata lain rasio ini menunjukkan laba 

bruto per rupiah dari penjualan yang dilakukan. Rumus Gross Profit Margin 

adalah : 

                     
                            

         
  

 

2.4.3.2 Net Profit Margin 

Net Profit Margin merupakan rasio perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan (Warsosno,2013:37). Besarnya perhitungan 

margin laba bersih menunjukkan seberapa besar laba setelah pajak yang diperoleh 

perusahaan untuk tingkat penjualan tertentu. Rasio ini menunjukkan keuntungan 

bersih per rupiah penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

                   
                    

         
  

 
2.4.3.3 Operating Ratio 

Operating ratio menunjukkan berapa biaya yang dikorbankan dalam 

penjualan atau berapa persentase biaya yang dikeluarkan dalam penjualan. 

Operating ratio mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan sehingga rasio yang 

tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah 

penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba 

kecil. Rumus operating ratio adalah sebagai berikut : 
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2.4.3.4 Return On Invesment (ROI) 

ROI (Return On Invesment) mencerminkan kemampuan manajemen dalam 

mengatur aktiva-aktivanya seoptimal mungkin sehingga dicapai laba bersih yang 

diinginkan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan jumlah aktiva 

yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio 

ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan baik modal pinjaman 

maupun modal sendiri. Semakin kecil/rendah rasio ini semakin tidak baik, 

demikian juga sebaliknya. Rumus dari ROI (Return On Investment) adalah 

sebagai berikut : 

                      
                    

            
  

 

2.4.3.5 Return On Equity (ROE) 

ROE (Return On Equity) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri 

dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE 

sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan 

kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkanpun 

kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. 

ROE (Return On Equity) membandingkan laba bersih setelah pajak dengan 

ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Van Horne dan 

Wachowicz, 2015:225). Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba  

atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali 

digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang 

investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. 
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Menurut Tandelilin (2012:269), ”ROE (Return On Equity) mereflesikan 

seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah 

diinvestasikan oleh pemegang saham (baik secara langsung atau dengan laba yang 

telah ditahan)”. ROE sangat menarik bagi pemegang saham maupun calon 

pemegang saham, dan juga bagi manajemen Karen arsio tersebut merupakan 

ukuran atau indicator penting dari shareholders value cration, artinya semakin 

tinggi rasio ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya 

merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan 

tersebut. 

Brigham, Enrhardt (2015:225), “ROE (Return On Equity) mengukur daya 

perusahaan untuk menghasilkan laba pada investasi nilai buku pemegang saham”. 

Menurut Gibson (2010:294),” Return On Equity measures the return to the 

common stockholders the residual owner”. Pengembalian laba atas ekuitas yang 

terdiri dari saham biasa (Return On Common equity) merupakan alat ukur 

terhadap pengembalian laba kepada pemegang saham biasa. 

Rasio ini menggambarkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur 

dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena berarti posisi 

pemilik perusahaan semakin kuat, demikian juga sebaliknya. Rumus ROE (Return 

On Equity) adalah sebagai berikut : 

                  
          

              
  

Hasil perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan 

efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, demikian 

sebaliknya jika ROE mendekati 0 berarti perusahaan tidak mampu mengelolah 
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modal yang tersedia secara efisisen untuk menghasilkan pendapatan. Seperti rasio 

keuangan tradisional pada umumnya ROE tidak mempertimbangkan unsur resiko 

dan jumlah modal yang diinvestasikan karena ROE hanya melihat sisi laba dan 

jumlah saham yang beredar. 

 

2.4.3.6 Return On Assets (ROA) 

ROA (Return On Assets) merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah 

pajak dengan jumlah asset perusahaan secara keseluruhan. ROA juga 

menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh asset yang 

dimiliki perusahaan. Menurut Syahyunan (2014:85), ROA menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. 

Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang 

saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimilikinya. 

Menurut Tandelilin (2013:240), “ROA menggambarkan sejauh mana 

kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan untuk dapat menghasilkan laba, 

Rasio ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan 

jumlah asset perusahaan.” Munawir (2012:269), “Return On Assets (ROA) 

merefleksikian seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber 

daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan”. Gibson (2010:288), “Return 

On assets measures the firm’s ability to utilize  it’s assets to create profits by 

comparing profit with the assets that generate the profits”. Gibson memmaparkan 
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bahwa rasio ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan 

dengan membandingkan pendapatan dengan aktiva yang dipakai  perusahaan 

untuk menghasilkan pendapatan. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor. Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan efektivitas dari 

manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan asset 

perusahaan. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik 

profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. 

Rumus dari ROA (Return On Asset) adalah : 

     
          

                    
 

 

2.4.3.7 Earning Per Share (EPS) 

Dalam lingkaran keuangan alat ukur yang paling sering digunakan adalah 

Earning Per Share (EPS). Angka yang ditunjukkan dari EPS inilah yang sering 

dipublikasikan mengenai performance perusahaan yang menjual sahamnya 

kepada masyarakat luas (go public), karena investor maupun calon investor 

berpandangan bahwa EPS mengandung informasi yang penting untuk 

memprediksi mengenai besarnya deviden persaham dikemudian hari dan tingkat 

pengembalian saham dikemudian hari, serta EPS juga relevan untuk menilai 

efektivitas manajemen dan kebijakan pembagian deviden. 
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Menurut Tandelilin (2011:241), “Informasi EPS suatu perusahaan 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua 

pemegang saham perusahaan”. Berdasarkan PSAK No 56 mengharuskan 

perusahaan untuk menghitung EPS dilusian, karena saham biasa memiliki efek 

dilusi artinya perusahaan mempertimbangkan semua efek berpotensi saham biasa 

yang beredar dalam suatu periode, seperti efek utang (debt securites), waran atau 

opsi saham, kebijakan kepegawaian, dan saham-saham yang akan diterbitkan saat 

terpenuhinya kondisi- kondisi tertentu, seperti kontrak pembelian aktiva atau 

usaha lainnya. 

Dalam PSAK No 56 angka 09, “Laba per saham dilusian (LPS dilusian) 

adalah jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa 

yang beredar selama periode pelaporan dan efek lain yang asumsinya diterbitkan 

bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar 

sepanjang periode pelaporan. Besarnya EPS dilusi ini dapat diketahui dari 

informasi laporan keuangan peruasahaan, meskipun ada beberapa perusahaan 

yang tidak mencantumkan besarnya EPS dilusi dapat dihitung dengan rumus : 

     
                                                

                               
 

 

2.4.4 Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas menunjukan kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam 

memanfaatkan harta-harta yang dimilikinya atau perputaran dari aktiva-aktiva 

tersebut. Beberapa contoh dari rasio aktivitas adalah rasio perputaran piutang dan 

rasio perputaran aktiva. 
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2.4.5 Rasio Pasar 

 Rasio ini menujukan informasi perusahaan yang diungkapkan dalam basisi 

per saham. Dalam penelitian ini rasio pasar yang digunakan adalah Price earning 

Ratio. Price earning Ratio adalah rasio yang digunakan untuk memperkirakan 

nilai saham dengan cara membagi harga saham saat ini dengan Earning Per 

Share. Menurut Subramanyam (2010) rumus yang digunakan dalam menghitung 

Price earning Ratio adalah: 

     
                            

                     
  

 

2.5 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan menunjukan suatu perusahaan apakah tergolong dalam 

perusahaan kecil, perusahaan menengah, atau perusahaan besar. Kriteria ukuran 

perusahaan dapat dinilai dari omset penjualan, jumlah produk yang dijual, modal 

perusahaan dan total asset. Perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko 

yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil karena 

perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal (Elton 

dan Gruber, 1994 dalam Jogiyanto, 2010). Perusahaan besar mengindikasikan 

tingkat pengembalin yang baik. Dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan digunakan sebagai biaya politik dan biaya politik akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan risiko perusahaan (Watts dan 

Zimmerman,1978 dalam Sukartha, 2007). Perusahaan dengan ukuran yang lebih 

besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari 
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berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur juga akan 

lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki kemungkinan lebih 

besar dalam hal menarik para investor. Untuk mendapatkan angka ukuran 

perusahaan dapat dicari dengan rumus: 

Firm Size = log total asset 

 

2.6 Tingkat Resiko Pasar 

 Berdasarkan pendapat para ahli, dalam melakukan analisa terhadap suatu 

saham, biasanya akan didapati dua hal utama yang mempengaruhi perubahan 

harga saham tersbut. Yang pertama adalah hal-hal yang berhubungan langsung 

dengan kondisi perusahaan itu sendiri, misalnya pertumbuhan laba yang kecil, 

proyek yang tidak sesuai harapan, perubahan manajemen, dan lain-lain. Hal-hal 

ini biasanya disebut dengan resiko yang tidak sistematis (Unsystematic Risk). Para 

ahli mengatakan dengan melakukan diversifikasi terhadap jenis saham yang 

dibeli, maka "Unsystematic Risk" akan bisa dikurangi atau dihilangkan.  

 Selain Resiko di atas, ada satu jenis resiko lagi yang disebut sebagai resiko 

sistematis (Systematic Risk) atau dikenal juga sebagai resiko pasar (Market Risk). 

Pada kondisi ini, pergerakan harga saham secara keseluruhan didalam suatu pasar 

biasanya tergantung beberapa faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, suku 

bunga, resesi, dan sejenisnya. Hal ini biasanya juga dikenal sebagai sentimen 

pasar. Namun, tingkat perubahan harga saham secara individual kadang-kadang 

tidak sama dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Beberapa harga saham 
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bergerak sejalan dengan pergerakan pasar, namun beberapa saham lainnya harga 

bergerak lebih tinggi daripada pergerakan pasar, dan ada juga yang tidak terlalu 

terpengaruh atau bergerak lebih rendah daripada pergerakan pasar. 

 Untuk mengukur pergerakan harga suatu saham dibandingkan dengan 

pergerakan pasar inilah dipergunakan suatu analisa yang disebut Analisa Beta. 

Perhitungan nilai Beta ini bisa dilakukan dengan mempergunakan Analisa 

Regresi. Beberapa website internasional seperti Reuters dan Bloomberg juga 

memberikan informasi mengenai berapa nilai beta suatu saham. 

  Beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return pada suatu 

sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar (Jogiyanto, 2013:363). Beta 

merupakan pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif 

terhadap resiko pasar. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh 

Brighan dan Houston (2010:201) dimana beta mengukur tingkat pergerakan 

pengembalian saham yang ada terhadap saham pasar. Resiko yang tetap ada 

setelah diverifikasi merupakan resiko pasar, atau resiko yang melekat dalam 

pasar, dan hal ini dapat diukur oleh suatu tingkatan dimana saham tertentu 

cenderung bergerak ke atas dan ke bawah dengan pasar. Kecenderungan saham 

untuk bergerak naik atau turun dalam pasar tercermin dalam koefisien beta. 

Menurut Husnan (2010) Apabila resiko tidak sistematis tidak saling berkorelasi, 

maka resiko sistematis setiap perusahaan akan saling berkorelasi. Sebagai 

akibatnya maka tingkat keuntungan antar saham juga saling berkorelasi. Misalkan 

tingkat bunga meningkat lebih besar dari yang diharapkan, semua perusahaan 
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akan terkena dampaknya, hanya saja intensitasnya mungkin berbeda antara 

perusahaan yang satu dengan yang lain. 

 Volatilitas sendiri didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu 

sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return-

return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return-

return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dikatakan bernilai 1. 

Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa resiko sistematik suatu sekuritas atau 

portofolio sama dengan resiko pasar. Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika 

return pasar bergerak naik / turun, return sekuritas atau portofolio juga bergerak 

naik / turun sama besarnya mengikuti return pasar. Jika nilai beta adalah 2 maka 

perubahan saham akan dua kali lipat dari perubahan rata-rata saham. Semakin 

besar nilai beta berarti semakin besar pula tingkat resiko dari saham tersebut. 

 Menurut Brealey et al dalam Suharli (2015) “Beta is a sensitivity of a 

stock’s return to the return on the market portofolio”. Beta suatu sekuritas dapat 

dihitung dengan titik estimasi yang menggunakan data historis maupun estimasi 

secara subjektif. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis 

berupa data pasar (return sekuritas dan return pasar). 

 Beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu 

sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar.  Beta menurut Abdul Hakim 

(2015:70) dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

β  = 
 (   )  (  )(  )

  (   )  (  ) 
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Dimana : X = Return Pasar 

  Y = Return Saham 

  N = Jumlah Data 

  β = Beta Saham 

 

2.7 Pembagian Dividen 

2.7.1 Pengertian Dividen 

 Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan 

banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan 

kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik 

memang adalah tujuan utama suatu bisnis. 

Jenis Dividen 

Ada beberapa jenis Dividen (Siswi Nirwanasari, 2007:22) yaitu : 

2.7.1.1 Dividen kas 

 Dividen yang paling umum dibagikan perusahaan adalah bentuk kas. 

Yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan sebelum membuat 

pengumuman adanya Dividen kas adalah apakah jumlah kas yang ada mencukupi 

untuk pembagian Dividen tersebut. 

2.7.1.2 Dividen Aktiva Selain Kas (Property Dividend) 

 Kadang-kadang Dividen dibagikan dalam bentuk aktiva selain kas, 

Dividen dalam bentuk ini disebut Property Dividen. Aktiva yang dibagikan bisa 
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berbentuk surat-surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, 

barang dagang atau aktiva-aktiva lain. 

 

2.7.1.3 Dividen Hutang (Scrip Dividend) 

 Dividen hutang timbul apabila laba tidak dibagi saldonya, mencukupi 

untuk pembagian Dividen, tetapi saldo kasnya tidak cukup sehingga pimpinan 

perusahaan akan mengeluarkan scrip dividend yaitu janji tertulis untuk membayar 

jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Scrip Dividend ini mungkin berbunga 

mungkin tidak. 

2.7.1.4 Dividen Likuidasi 

 Dividen likuidasi adalah Dividen yang sebagian merupakan 

pengembalian modal. Apabila perusahaan membagi Dividen likuidasi, maka para 

pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa jumlah pembagian laba, dan 

berapa yang merupakan pengembalian modal sehingga para pemegang saham bisa 

mengurangi rekening investasinya. 

2.7.1.5 Dividen Saham 

 Dividen saham adalah pembagian tambahan saham tanpa dipungut 

pembayaran kepada pemegang saham, sebanding dengan saham-saham yang 

dimilikinya. Dividen saham dapat berupa saham yang jenisnya sama maupun yang 

jenisnya berbeda. 
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2.7.2 Pembagian Dividen 

Pembagian dividen menurut Martono dan D. Agus Harjito (2010:253) 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan 

perusahaan. Pembagian dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna 

pembiayaan investasi di masa yang akan datang. 

Dermawan Sjahrial, (2012:305), berpendapat bahwa, perusahaan akan 

tumbuh dan berkembang, kemudian pada waktunya akan memperoleh keuntungan 

atau laba. Laba ini terdiri dari laba yang ditahan dan laba yang dibagikan. Pada 

tahap selanjutnya laba yang ditahan merupakan salah satu sumber dana yang 

paling penting untuk pembiayaan pertumbuhan perusahaan. Makin besar 

pembiayaan perusahaan yang berasal dari laba yang ditahan di tambah penyusutan 

aktiva tetap, maka makin kuat posisi finansial perusahaan tersebut. Dari seluruh 

laba yang diperoleh perusahaan sebagian dibagikan kepada pemegang saham 

berupa dividen. Mengenai penentuan besarnya dividen yang akan dibandingkan 

itulah yang merupakan kebijakan dividen dari pimpinan perusahaan. 

Menurut James C. Van Horne (2012), evaluasi pengaruh rasio 

pembayaran dividen terhadap kekayaan pemegang saham dapat dilakukan dengan 

melihat kebijakan dividen perusahaan sebagai keputusan pendanaan yang 

melibatkan laba di tahan. Setiap periode, perusahaan harus memutuskan apakah 

laba yang diperoleh akan ditahan atau didistribusikan sebagian atau seluruhnya 

pada pemegang saham sebagai dividen. Sepanjang perusahaan memiliki proyek 
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investasi dengan pengembalian melebihi yang diminta, perusahaan akan 

menggunakan laba untuk mendanai proyek tersebut. Jika terdapat kelebihan laba 

setelah digunakan untuk mendanai seluruh kesempatan investasi yang diterima, 

kelebihan itu akan didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen 

kas. Jika tidak ada kelebihan, maka dividen tidak akan dibagikan. 

Pembagian dividen dalam Werner R.Murhadi (2008:4) merupakan suatu 

pembagian yang dilakukan dengan pengeluaran biaya yang cukup mahal, karena 

perusahaan harus menyediakan dana dalam jumlah besar untuk keperluan 

pembayaran dividen. Perusahaan umumnya melakukan pembayaran dividen yang 

stabil dan menolak untuk mengurangi pembayaran dividen. Hanya perusahaan 

dengan tingkat kemampuan laba yang tinggi dan prospek ke depan yang cerah, 

yang mampu untuk membagikan dividen. Banyak perusahaan yang selalu 

mengkomunikasikan bahwa perusahaannya memiliki prospektif dan menghadapi 

masalah keuangan sudah tentu akan kesulitan untuk membayar dividen. Hal ini 

berdampak pada perusahaan yang membagikan dividen, memberikan tanda pada 

pasar bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek kedepan yang cerah dan 

mampu untuk mempertahankan tingkat kebijakan dividen yang telah ditetapkan 

pada periode sebelumnya. Perusahaan dengan prospek ke depan yang cerah, akan 

memiliki harga saham yang semakin tinggi. 

2.7.3 Rasio Pembagian Dividen 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) 
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menentukan jumlah laba yang dapat ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin 

besar laba ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk 

pembayaran dividen. 

Pengertian rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) menurut 

Agus Sartono (2011:491) menyatakan bahwa : “Rasio pembayaran dividen adalah 

persentase laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen, atau rasio antara laba yang 

dibayarkan dalam bentuk dividen dengan total laba yang tersedia bagi pemegang 

saham”. 

Rasio ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

                       
                         

                     
         

2.8 Return Saham 

2.8.1 Pengertian Return Saham 

 Return merupakan pengembalian atas investasi yang telah ditanam oleh 

investor atau dengan kata lain return merupakan keuntungan atau kerugian dari 

sebuah kegiatan investasi, Rusdin (2009). Return yang diperoleh dari kepemilikan 

saham ini dapat berupa deviden dan capital gain (loss). Deviden adalah laba 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham yang jumlahnya tegantung 

pada jumlah lembar saham yang dimiliki (Baridwan, 2009). Deviden dapat berupa 

deviden tunai atau deviden non tunai. Deviden tunai adalah pembagian deviden 

berupa uang tunai dalam jumlah tertentu untuk setiap saham. Sedangkan deviden 

non tunai adalah pembagian deviden dalam bentuk penambahan saham baru yang 
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dimilki oleh pemegang saham. Sedangkan capital gain (loss) adalah selisih lebih 

antara harga beli saham dengan harga jual saham, Rusdin (2008). Umumnya 

pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar atau mengambil keutungan 

melalui capital gain. Investor akan menikmati capital gain, jika harga jual 

melebihi harga beli saham. Namun, jika harga jual saham lebih rendah dari harga 

beli saham maka yang akan terjadi adalah capital loss. Rumus untuk menghitung 

return saham adalah: 

     
        

    
  

Keterangan : 

Rit = Return saham periode t  

Pt = Harga saham penutupan periode t 

Pt-1 = Harga saham penutupan periode t-1 

 

2.6.2 Jenis-jenis Return 

 Return saham dapat dikelompokan menjadi return realisasi dan return 

ekspektasi, adapun perbedaannya adalah, Jogiyanto (2011) : 

2.6.2.1 Return Realisasi 

 Return realisasi adalah return yang telah terjadi. Return realisasi dapat 

dihitung dengan menggunakan data historis. Return realisasi penting karena dapat 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return historis ini juga 

berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko dimasa yang akan 

datang.  Beberapa pengukuran return realisasi yang dapat digunakan adalah return 
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total, return relatif, dan return kumulatif. Sedangkan rata-rata return dapat 

dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika atau rata-rata geometrik. Rata-rata 

geometrik biasanya lebih sering digunakan untuk menghitung rata-rata return 

untuk beberapa periode misalkan untuk menghitung return rata-rata mingguan 

atau bulanan yang dihitung dari rata-rata geometrik return harian. 

 

2.6.2.2 Return Ekspektasi 

 Return ekspektasi adalah return yang belum terjadi dan diharapkan akan 

diperoleh oleh investor dimasa mendatang.  Return ekspektasi merupakan return 

yang digunakan untuk penngambilan keputusan investasi. Return ekspektasi ini 

dapat dihitung dengan beberapa cara, Jogiyanto (2011), yaitu : 

1. Berdasarkan Nilai Ekspektasi Masa Depan 

2. Berdasarkan Nilai Return Historis 

3. Berdasarkan Model Return Ekspektasi 

2.9 Pandangan Islam 

 Pasar Modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan 

modal, seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, 

perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan 

jangka panjang. 
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 Dalam kaitannya dengan pasar modal ini, ada tiga aspek yang harus 

diperhatikan, yaitu barang dan jasa yang diperdagangkan, mekanisme yang 

digunakan dan pelaku pasar. 

 Pertama, Barang yang diperdagangkan adalah efek dan obligasi. Dalam 

bahasa Inggris, Efek disebut security, yaitu surat berharga yang bernilai serta 

dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas 

sebagaimana obligasi dan saham. Perusahaan atapun lembaga yang menerbitkan 

efek disebut Penerbit Efek. Efek tesebut dapat terdiri dari surat pengakuan hutang, 

surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif (seperti misalnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 

derivatif dari efek). Kualifikasi dari suatu efek adalah berbeda-beda sesuai dengan 

aturan di masing-masing negara. 

 Efek dapat berupa sertifikat atau dapat berupa pencatatan elektronis yang 

bersifat: (1) Sertifikat atas unjuk, di mana pemilik yang berhak atas efek tersebut 

adalah sipembawa (pemegang efek); (2) Sertifikat atas nama, di mana pemilik 

efek, pemilik yang berhak atas efek tersebut adalah yang namanya tercatat pada 

daftar yang dipegang oleh penerbit atau biro pencatatan efek. 

 Dalam hal ini, semua bentuk efek dan obligasi yang perjualbelikan di 

pasar modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu riba dan sekuritas yang tidak 

ditopang dengan uang kertas (fiat money) yang bestandar emas dan perak. Dengan 

begitu, nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan mengalami 
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fluktuasi. Dari aspek ini, efek dan obligasi tersebut hukumnya jelas haram. Karena 

faktor riba dan sekuritasnya yang haram. 

 Dalil keharamannya adalah dalil keharaman riba, sebagaimana yang 

dinyatakan di dalam al-Quran: 

 

“Allah telah menghalalkan jual-beli, dan mengharamkan riba.” (Q.s. al-

Baqarah [02]: 275) 

 Juga dalil tentang penetapan emas dan perak sebagai mata uang dan 

standar mata uang. Antara lain, Islam melarang menimbun emas dan perak, 

padahal keduanya merupakan harta yang halal dimiliki. Islam juga mengaitkan 

emas dan perak dengan hukum yang tetap, seperti dalam kasus diyat, kadar 

pencurian, dan sebagainya. Islam menjadikan emas dan perak sebagai alat hitung 

baik terhadap barang maupun jasa, seperti Dinar, Dirham, Mitsqal, Qirath dan 

Daniq. Islam mewajibkan zakat uang dalam bentuk emas dan perak, dengan 

nishab emas dan perak. Islam juga menetapkan, bahwa hukum pertukaran dalam 

transaksi keuangan adalah dengan menggunakan emas dan perak. Semuanya ini 

membuktikan, bahwa emas dan perak adalah mata uang, dan ditetapkan oleh 

Islam sebagai standar mata uang, baik uang kertas maupun kertas berharga yang 

lainnya. 

 Kedua, mekanisme (sistem) yang digunakan di bursa dan pasar modal, 

yaitu jual-beli saham, obligasi dan komoditi tanpa adanya syarat serah-terima 
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komuditi yang bersangkutan, bahkan bisa diperjualbelikan berkali-kali, tanpa 

harus mengalihkan komoditi tersebut dari tangan pemiliknya yang asli, adalah 

sistem yang batil dan menimbulkan masalah, bukan sistem yang bisa 

menyelesaikan masalah, dimana naik dan turunnya transaksi terjadi tanpa proses 

serah terima, bahkan tanpa adanya komiditi yang bersangkutan.. Semuanya itu 

memicu terjadinya spekulasi dan goncangan di pasar. Mekanisme (sistem) seperti 

ini jelas melanggar ketentuan syariah, dimana ketentuan serah-terima, dan 

kepemilikan barang sebelum transaksi jual-beli, tidak pernah ada. 

 Mengenai jual-beli barang harus ada serah terima, karena ketika Hakim 

bin Hazzam bertanya kepada Rasulullah saw.: 

"Ya Rasulullah, saya membeli beberapa barang. Mana yang halal dan haram bagi 

saya? Beliau pun menjawab: „Jika kamu membeli barang, maka janganlah kamu 

menjualnya sampai kamu menyerahterimakannya." (H.r. Ahmad dari Hakim bin 

Hazzam) 

 Sabda Nabi yang menyatakan, “Fala tabi‟hu hatta taqbidhahu” 

menunjukkan, bahwa sebelum terjadinya serah-terima, maka transaksi jual-beli 

tersebut belum dianggap sah. Jika jual-belinya belum sah, berarti status 

kepemilikan atas barang yang dijualbelikan juga belum sah. Konsekuensinya, jika 

barang tersebut dijual lagi, berarti sama dengan menjual barang yang bukan atau 

belum menjadi miliknya. Dalam konteks ini, berlaku hadits Nabi dari Hakim bin 
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Hazzam

 

Ya Rasulullah, ada seseorang meminta saya menjual sesuatu yang bukan menjadi 

milik saya, apakah boleh saya menjualnya kepada orang itu? Beliau menjawab: 

„Kamu tidak boleh menjual sesuatu yang bukan menjadi milikmu.” (H.r. Baihaqi 

dari Hakim bin Hazzam) 

 Ketiga, pelaku pasar. Pelaku pasar yang bermain di pasar modal bisa 

dipilah menjadi dua, yaitu asing dan domestik. Hukum pelaku pasar domestik 

sama dengan pelaku pasar domestik lain di pasar-pasar lain, selain pasar modal. 

Meski khusus untuk pasar modal, statusnya berbeda, karena dua aspek di atas. 

Adapun untuk pelaku pasar asing, maka hukumnya bisa dikembalikan pada status 

kewarganegaraan masing-masing. Hukum masuknya mereka di pasar domestik 

kembali kepada status negara mereka. Jika negara mereka adalah negara Kafir 

Harbi, seperti Amerika, Inggris dan Israel, misalnya, maka mereka dilarang 

masuk. Dengan kata lain, hukumnya haram. Namun, jika negara mereka adalah 

Kafir Mu‟ahad, maka pelaku asing tersebut diperbolehkan. 

 Dari ketiga aspek di atas bisa disimpulkan, bahwa pasar modal adalah 

sarana yang digunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa yang haram, 

dengan menggunakan mekanisme dan sistem yang diharamkan, dan didominasi 



48 
 

oleh para pelaku asing, yang nota bene tidak memihak pada kepenting domestik. 

Dengan demikian, berlaku kaidah usul: 

 

"Sarana yang bisa mengantarkan pada keharaman, maka hukumnya juga haram." 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Kesimpulan 

1. Kukuh 

Prasetya 

Hadi 

(2009) 

Analisis Pengaruh 

Leverage, Debt to 

Equity Ratio 

(DER), Return on 

Asset (ROA), 

Price Book Value 

(PBV) dan Price 

Earning Ratio 

(PER) Terhadap 

Return Saham 

Leverage, Debt to 

Equity Ratio 

(DER), Return on 

Asset (ROA), 

Price Book Value 

(PBV), Price 

Earning Ratio 

(PER) 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel independen 

Leverage, Debt to 

Equity Ratio (DER), 

Return on Asset 

(ROA), Price Book 

Value (PBV), Price 

Earning Ratio (PER) 

secara bersama-sama 

atau simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham 

2. Lutviatul 

Hasanah 

(2008) 

Analisis Pengaruh 

Leverage 

Keuangan Dan 

Rasio 

Profitabilitas 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di 

Jakarta Islamic 

Leverage, Return 

on Asset,  Return 

on Equity, Net 

Profit Margin 

Leverage keuangan 

(debt ratio) dan rasio 

profitabilitas memiliki 

kontribusi yang cukup 

besar dalam kaitannya 

dengan besar kecilnya 

return yang akan 

diterima investor. 
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Index/JII 

3. Vera 

Puspita 

(2012) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Return 

Saham 

Return on Assets 

(ROA), Price 

Earning Ratio 

(PER), Leverage, 

Size 

Secara statistik Price 

Earning Ratio 

memiliki hubungan 

positif dan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham. 

Sedangkan Return on 

Assets secara statistik 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return Saham. Untuk 

Debt to Equity Ratio 

secara statistik juga 

tidak signifikan 

terhadap Return 

Saham, dan begitu 

juga dengan ukuran 

perusahaan secara 

statistik tidak 

signifikan terhadap 

Return Saham. 

4. I G. K. A 

Ulupui 

(2006) 

Analisis Pengaruh 

Rasio Likuiditas, 

Leverage, 

Aktivitas, Dan 

Profitabilitas 

Terhadap Return 

Saham 

Current Ratio, 

Debt To Equity 

Ratio, Total Aset 

Turn Over, 

Return on Equity 

dan Return on 

Asset 

Variabel current ratio 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

return saham satu 

periode ke depan. Hal 

ini mengindikasikan 

bahwa pemodal akan 

memperoleh return 

yang lebih tinggi jika 

kemampuan 

perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka 

pendeknya semakin 

tinggi. 

5. Hendri 

Harryo 

Sandhieko 

(2009) 

Analisis Rasio 

Likuiditas, Rasio 

Leverage, Dan 

Rasio 

Profitabilitas 

Quick (Acid Test) 

Ratio, Debt To 

Equity Ratio, 

Return On Assets 

Dari hasil pengujian 

yang telah dilakukan 

terhadap keselurahan 

dari Rasio Likuiditas, 

Rasio Leverage, dan 

Rasio Profitabilitas 
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Serta 

Pengaruhnya 

Terhadap Harga 

Saham Pada 

Perusahaan-

Perusahaan 

Sektor 

Pertambangan 

Yang Listing Di 

BEI 

terhadap Harga 

Saham pada 

perusahaan-

perusahaan Sektor 

Pertambangan 

ternyata diperoleh 

Hoditolak, dan dari 

hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa 

Rasio Likuiditas, 

Rasio Leverage, dan 

Rasio Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap Harga 

Saham pada 

perusahaan-

perusahaan Sektor 

Pertambangan. 

6. Hengky 

Gusmanto 

(2012) 

Pengaruh Analisis 

Leberage dan 

Tingkat Resiko 

Pasar Teradap 

Nilai Return 

Saham pada 

Perusahaan-

Perusahaan Sector 

Chemicals Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Debt to Equity 

Ratio dan Tingkat 

Resiko Pasar 

Berdasarkan hasil 

pengujian terhadap 

Debt to Equity Ratio 

dan Beta Saham tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap nilai return 

sahamnya. 

 

7. Kurnia 

Basyori 

(2008) 

Analisis Pengaruh 

Pengumuman 

Dividen terhadap 

Return Saham 

Dividen Payout 

Ratio dan market 

model 

Terdapat abnormal 

return negatif 

disekitar tanggal 

pengumuman dividen 

pada perusahaan yang 

melakukan penurunan 

pembayaran dividen, 

yaitu pada hari kelima 

setelah pengumuman 

penurunan 

pembayaran dividen. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pemilihan 

variabel independen yang digunakan serta periode penelitian. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu Return On Asset (ROA), 

Leverage, Ukuran Perusahaan, Beta Saham dan Pembagian Dividen. Oleh karena 

itu perlu diuji kembali konsistensi dari variabel-variabel tersebut dalam 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

2.11 Kerangka Penelitian 

 Untuk menggambarkan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu 

pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage, Ukuran Perusahaan, Beta Saham 

dan pembagian Dividen terhadap Return Saham maka dapat dilihat pada bagan 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen Variabel Dependen 

Gambar II.1 Kerangka Penelitian 

 

Return On Asset 

Leverage 

Ukuran 

Perusahaan 

Beta Saham 

Pembagian 

Dividen 

Return  

Saham 
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Dari bagan kerangka pemikiran di atas dapat diketahui sebagai berikut: 

1. Return on Assets (ROA), Leverage, Ukuran Perusahaan, Beta Saham dan 

pembagian Dividen merupakan Variabel Independen, sedangkan Return Saham 

merupakan Variabel Dependen. 

2. Return Saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah Real Return, Return 

yang sudah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis tahunan. 

Hubungan antara Variabel Independen dengan Variabel Dependen adalah: 

1. Hubungan antara Return on Assets (ROA) dengan Return Saham 

 ROA menggambarkan perbandingan laba tahunan setelah pajak terhadap 

total aktiva. ROA yang negatif berarti total aktiva yang digunakan perusahaan 

mengalami kerugian. Sebaliknya ROA positif berarti perusahaan tersebut 

mendapatkan laba. ROA yang tinggi berarti menunjukkan laba perusahaan 

tersebut juga tinggi. sehingga harga saham juga akan tinggi. Jika terjadi kenaikan 

harga saham maka Return Saham juga akan mengalami peningkatan (Husnan, 

2013). 

2. Hubungan antara Leverage dengan Return Saham 

 Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (Source of Fund) oleh 

perusahaan dengan biaya tetap (beban tetap) dengan maksud untuk meningkatkan 

keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2013:263). Semakin tinggi 

Leverage berarti struktur permodalan lebih banyak memanfaatkan hutang 

dibanding aktiva. Leverage yang tinggi harus bisa memacu pertumbuhan yang 
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pesat dan menaikkan EBIT yang diperoleh dibanding dengan tingkat suku bunga. 

Jadi Leverage yang tinggi bisa menaikkan harga saham dan Return Saham juga 

akan naik. 

3. Hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Return saham 

Ukuran perusahaan (size) menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat 

penjualan dan rata-rata total aktiva. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan 

diukur dengan menggunakan total aktiva. Tingkat pengembalian (return) saham 

perusahaan besar lebih besar dibandingkan return saham pada perusahaan berskala 

kecil, karena tingkat pertumbuhan perusahaan besar relatif lebih besar dibanding 

perusahaan kecil. Oleh karena itu, investor akan lebih berspekulasi untuk memilih 

perusahaan besar dengan harapan memperoleh keuntungan (return) yang besar 

pula. Perusahaan yang memiliki total aktiva dalam jumlah yang besar maka 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan karena pada tahap tersebut 

arus kas telah positif dan dianggap memiliki prospek yang lebih baik dalam 

jangka relatif lama. 

4. Hubungan antara Beta Saham dengan Return Saham 

Beta saham merupakan risiko sistematis yaitu risiko yang tidak bisa 

dihilangkan. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak bisa dihilangkan 

dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor makro yang dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan, misalnya 

perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah, dan 
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sebagainya. Risiko ini bersifat umum dan berlaku bagi semua saham dalam bursa 

saham yang bersangkutan. Risiko sistematis diukur dengan beta saham. 

 

5. Hubungan antara Pembagian Dividen dengan Return Saham 

Pembagian dividen adalah bagian laba yang menjadi hak untuk setiap 

saham perusahaan. Pembagian dividen menggambarkan profitabilitas perusahaan 

yang tergambar pada setiap lembar saham. Pada umumnya manajemen, pemegang 

saham dan calon pemegang saham sangat tertarik dengan laba per lembar saham, 

karena EPS menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh setiap pemegang 

saham biasa. EPS dianggap sebagai alat ukur kinerja keuangan suatu perusahaan 

yang penting bagi manajemen dan investor. EPS yang besar menandakan 

kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam menghasilkan keuntungan bersih 

dari setiap lembar saham. Peningkatan EPS menandakan perusahaan berhasil 

meningkatkan taraf kemakmuran investor untuk menambah jumlah modal yang 

ditanam pada perusahaan. Apabila perusahaan mampu meningkatkan laba untuk 

tiap lembar sahamnya, maka investor menganggap bahwa perusahaan dapat 

memberikan dividen per lembar saham yang besar. Hal ini menambah tingkat 

kepercayaan investor kepada perusahaan. Kepercayaan investor kepada emiten 

selalu dibarengi dengan permintaan akan saham emiten. Apabila permintaan 

saham naik maka harga saham pun meningkat, maka return saham akan 

meningkat (Hartati, 2010). 
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2.12 Hipotesis 

 Untuk mencapai tujuan penelitian sekaligus menjawab masalah yang 

diajukan pada penelitian ini maka dirumuskan hipotesis penelitian yang diajukan 

sebagai berikut : 

Ha1 :  Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return Saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015 

Ha2:  Leverage Ratio (LEV) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Return Saham  pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015 

Ha3:  Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return Saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015 

Ha4:  Beta Saham (BS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015 

Ha5: Pembagian Dividen (DPR) berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015 

Ha6: Return On Asset (ROA), Leverage Ratio (LEV), Ukuran Perusahaan 

(SIZ), Beta Saham (BS), dan Pembagian Dividen (DPR) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada 

Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015 


