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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Menurut Atmaja (2008:13) Paper mengenai penerapan teori keagenan pada 

manajemen keuangan diajukan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. 

Hubungan keagenan atau agency relationship muncul ketika satu atau lebih 

individu (majikan) menggaji individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak 

atas namanya, mendelegasikan kekuasaaan untuk membuat keputusan kepada 

agen atau karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini 

muncul antara: (1) pemegang saham (shareholders) dengan para manajer, serta (2) 

shareholders dengan kreditor (pemegang obligasi). 

Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham (pemilik 

perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki 

saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer 

bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, agar 

pemegang saham mendapatkan tingkat return saham yang sesuai diharapkan. 

Begitu juga sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan 

kemakmuran mereka sendiri.  

2.2 Teori Pensignalan (Signaling Theory) 

Teori signal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 
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perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar. Konsep teori sinyal dan asimetri informasi sangat 

berkaitan erat dimana teori asimetri informasi terjadi ketika pihak-pihak yang 

berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai 

prospek dan resiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih 

baik dibandingkan dengan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi 

yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar seperti investor (Adji. 2007: 209). 

Menurut Fahmi (2014:338) Signaling theory adalah teori yang membahas 

tentang naik turunnya harga dipasar, sehingga akan memberi pengaruh kepada 

keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif 

adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan 

berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang 

dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “wait and see” 

atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian mengambil 

tindakan. Dan untuk dipahami keputusan wait and see bukan sesuatu yang tidak 

baik atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk menghindari 

timbulnya resiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum memberi 

keuntungan atau berpihak kepadanya. Sehingga sinyal-sinyal tentang informasi itu 

adalah suatu hal yang sangat penting bagi investor untuk mengetahui kapan harus 

melakukan jual beli saham, agar investor tersebut mendapatkan return saham 

sesuai yang diharapkannya dan juga dapat menghindari resiko-resiko yang tidak 

diinginkan. 
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2.3 Pasar Modal 

2.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal 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 juga 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya (misalnya 

pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Didalam undang-

undang pasar modal No.8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar 

modal sebagai kegiatan yang terkait dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal 

memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual-beli dan kegiatan terkait 

lainnya (Mardiyatmo. 2011:86-87). Di samping itu, pasar modal dapat mendorong 

terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka 

pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternative investasi yang 

memberikan return yang paling optimal (Tandelilin. 2010:26-27). 

 

2.3.2 Fungsi Pasar Modal 

Secara umum fungsi pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan 

dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian 

surat-surat berharga (Alam, 2008:80).  Secara khusus ada beberapa fungsi pasar 

modal menurut Mardiyatmo (2011:87-89), yaitu: 
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A. Sebagai Sumber Penghimpunan Dana 

Selain lembaga perbankan yang sudah dikenal masyarakat yang berfungsi 

menghimpun dana masyarakat melalui berbagai bentuk simpanan, dikenal 

juga pasar modal yang mempunyai tujuan sama. Perkembangan pasar modal 

sangat memengaruhi besarnya dana masyarakat yang dihimpun oleh sebuah 

perekonomian. Bila pasar modalnya maju, maka dana masyarakat yang dapat 

dihimpun akan sangat besar, demikian pula sebaliknya. bagi negara-negara 

dunia ketiga, pasar modal boleh dikatakan baru dikenal atau dalam tahap 

permulaan sehingga dana yang terkumpul masih sedikit. Hal ini bertolak 

belakang dengan lembaga perbankan yang sudah cukup lama dikenal dan 

mampu menghimpun sebagian besar dana dari masyarakat.   

B. Sebagai Alternatif Investasi Pemodal 

Sebelum adanya pasar modal, pemodal hanya menanamkan dananya 

dibank. setelah adanya pasar modal, terdapat alternatif investasi yang fleksibel. 

Para pemodal dapat melakukan pemindahan dananya dari satu perusahaan ke 

perusahaan lain sesuai perkiraan keuntungan yang akan diperoleh. 

keleluasaaan ini tentu tidak dapat diperoleh pada investasi di bank atau di 

tempat lainnya.  

C. Sebagai Pendorong Perkembangan Investasi 

Dengan adanya pasar modal, pemerintah terbantu dalam memobilisasi 

dana masyarakat. Para pemodal yang melakukan investasi dipasar modal 

dnegan sendirinya akan menambah jumlah investasi. Hal ini dikarenakan 
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perusahaan yang menerima dana dari masyarakat akan meningkatkan 

usahanya, baik melalui pembelian mesin baru, penyerapan tenaga kerja, dan 

menaikkan volume penjualan dan pendapatan.   

Dalam skala yang lebih sempit pasar modal berfungsi sebagai sumber dana 

jangka panjang, alat restrukturasi modal perusahaan, dan alat untuk melakukan 

divestasi. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu 

negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai 

sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh 

dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, 

penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana 

bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, 

obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat dapat 

menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan 

dan risiko masing-masing instrumen (Mardiyatmo, 2011:87). 

2.3.3 Manfaat Pasar Modal 

1. Bagi emiten 

Adapun manfaat pasar modal bagi emiten adalah: 

a. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar 

b. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana 

selesai 

c. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra 

perusahaan 
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d. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil 

e. Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dar harga 

nominal 

2. Bagi Investor 

Adapun manfaat pasar modal bagi investor adalah: 

a. Nilai investasi perkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham 

yang mencapai capital gain 

b. Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki/memegang 

saham dan bunga tetap bagi pemenang obligasi.  

c. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrument 

yang mengurangi resiko. 

d. mempunya hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, dan 

dalam RUPO bagi pemegang obligasi. 

2.3.4  Jenis-Jenis Pasar Modal 

Terdapat empat jenis pasar yang ada dipasar modal (Hartono.2010), 

diantaranya: 

1. Pasar Perdana (primary market) 

 Merupakan pasar dimana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kali 

sebelum dicatatkan di bursa efek, di pasar ini lah surat berharga 

ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi (underwriter) melalui 

perantara pedagang efek (broker/pialang). Harga saham ditentukan oleh 

emiten dan penjamin emisi berdasarkan analisis fundamental emiten. 
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Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. 

Perusahaan dapat menggunakan dana yang diperoleh untuk 

mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi 

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

dan memperbaiki struktur permodal usaha. 

2. Pasar Kedua (secondary market) 

 Selanjutnya surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar 

sekunder (secondary market). Pasar dimana efek tersebut telah dikatakan 

di bursa sehingga investor dapat melakukan jual beli efek. Harga saham 

terbentuk dari tawaran jual dan tawaran beli dari para investor (Order 

Driven Market). Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat 

membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder 

berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang berwenang adalah 

pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanan 

dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas. 

3. Pasar Ketiga (third market) 

 Merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar kedua 

tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli 

dan penjual pada saaat pasar kedua tutup. 

4. Pasar Keempat (fourth market) 

 Merupakan pasar modal yang dilakukan diantara institus berkapasitas 

besar untuk menghindari komisi untuk broker. Transaksi jual beli yang 
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terjadi antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. 

Dimana dilakukan oleh para investor yang memiliki dana besar. 

2.3.5   Instrumen Pasar Modal Indonesia 

Tabel 2.1 Ringkasan Instrumen Pasar Modal Indonesia menurut Rusdin 

(2008:72) adalah sebagai berikut: 

Instrumen Definisi Keuntungan Resiko 

Saham Sertifikat yang menunjukkan 

bukti kepemilikan suatu 

perusahaan. 

-Capital gain 

-Deviden 

-Capital loss 

-Tidak ada 

pembagian 

deviden. 

-Resiko likuidasi 

-Delisting dari 

bursa efek. 

Obligasi Efek bersifat utang. -Bunga dengan 

jumlah serta 

waktu yang telah 

ditetapkan. 

-Capital gain 

-Dapat 

dikonversi 

menjadi saham 

untuk obligasi 

konversi. 

-Memiliki hak 

klaim pertama 

pada saat emiten 

dilikuidasi. 

-Gagal bayar 

-Capital loss 

-Callability 

Buku right Sekuritas yang memberikan 

hak kepada pemiliknya untuk 

-Capital gain 

dengan leverage, 

-Capital loss 

dengan leverage. 



20 
 

membeli saham baru 

perusahaan dengan harga dan 

dalam periode tertentu. 

jika bukti rugi 

ditukar dengan 

saham baru. 

-Capital gain 

yang diperoleh 

di Pasar 

sekunder. 

-Capital loss 

yang diperoleh di 

Pasar sekunder. 

Waran Merupakan sekuritas yang 

melekat pada penerbitan 

saham ataupun obligasi, yang 

memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk membeli 

saham perusahaan dengan 

harga dan pada jangka waktu 

tertentu. 

-Capital gain 

dengan leverage, 

jika waran 

dikonversikan 

menjadi saham. 

-Capital gain 

yang diperoleh 

di Pasar 

sekunder. 

-Capital loss 

dengan leverage. 

-Capital loss 

yang diperoleh di 

Pasar sekunder. 

Kontrak 

berjangka 

indeks 

saham 

Kontrak/perjanjian berjangka 

indeks saham dengan variabel 

pokok indeks. 

-Hedging 

instrument 

-Spekulasi 

dengan leverage 

-Arbitrase 

-Capital loss 

dengan leverage. 

Reksa 

dana 

Saham, obligasi, atau efek 

lain yang dibeli oleh 

sejumlah investor dan 

dikelola oleh sebuah 

perusahaan investasi 

professional. 

-Tingkat 

pengembalian 

yang potensial 

-Pengelolaan 

dana oleh 

manajemen yang 

professional 

-Likuiditas 

-Capital loss 

-Resiko likuidasi 

pada reksa dana 

-Tertutup 

Sebagai Jenis tabungan pada bank -Bunga -Tingkat suku 
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perbandin

gan: 

Deposito 

berjangka 

dengan jangka waktu 

tertentu. 

-Tidak ada 

Capital loss 

 

bunga yang 

rendah 

-Tidak ada 

capital gain 

 

2.3.6    Manfaat Investasi pada Saham 

Adapun manfaat dan resiko berinvestasi pada saham menurut Rusdin 

(2008:73-74) adalah sebagai berikut: 

a. Deviden 

Deviden adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada 

pemegang saham. Jumlah deviden yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan 

Direksi dan disetujui di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

 Jenis deviden: 

1) Deviden tunai, jika emiten membagikan deviden kepada para pemegang 

saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimiliki. 

2) Deviden saham, jika emiten membagikan deviden kepada para pemegang 

saham dalam bentuk saham baru perusahaan tersebut, yang pada akhirnya 

akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. 

b. Capital gain 

Investor dapat menikmati capital gain, jika harga jual melebihi harga beli 

saham tersebut. Contohnya: Investor A membeli saham PT. X, yang listing di 

Bursa Efek, setahun yang lalu dengan harga Rp. 3.500,-. Saat ini harga harga 

saham PT. X telah meningkat menjadi Rp. 3.750,-. Jika investor A menjual 

sahamnya pada harga tersebut, maka ia akan menikmati capital. 
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2.3.7 Resiko investasi pada saham 

a. Tidak ada pembagian deviden 

Jika emiten tidak dapat membukukan laba pada tahun berjalan atau Rapat 

Umum Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan deviden 

kepada pemegang saham karena laba yang diperoleh akan dipergunakan untuk 

ekspansi usaha. 

b. Capital loss 

Investor akan mengalami capital loss, jika harga beli saham lebih besar 

dari harga jual. Contohnya: Investor A membeli saham PT. X setahun yang 

lalu pada harga Rp. 3.500,-. Saat ini harga saham turun menjadi Rp. 3.100,-. 

Jika ia menjual sahamnya maka ia akan rugi Rp. 400,- (tanpa perhitungan 

pajak dan komisi). 

c. Resiko likuidasi 

Jika emiten bangkrut atau likuidasi, para pemegang saham memiliki hak 

klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten 

dibayar. Yang terburuk adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka 

para pemegang saham tidak memperoleh apa-apa. Gain atau keuntungan 

sebesar RP. 250,- per saham (tanpa perhitungan pajak dan komisi). 

d. Saham delisting dari bursa 

Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatanya 

(delisting) di Bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat 

diperdagangkan.  
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2.4 Indeks LQ45 

Intensitas transaksi setiap sekuritas di pasar modal berbeda-beda. sebagian 

sekuritas memiliki frekuensi yang sangat tinggi dan aktif diperdagangkan dipasar 

modal, namun sebagian sekuritas lainnya relatif sedikit frekuensi transaksi dan 

cenderung bersifat pasif. Hal ini menyebabkan perkembangan dan tingkat 

likuiditas IHSG menjadi kurang mencerminkan kondisi real yang terjadi dibursa 

efek. Di Indonesia persoalan tersebut dipecahkan dengan menggunakan Indeks 

LQ45. Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham di BEI dengan likuiditas yang tinggi 

dan kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi menurut beberapa kriteria 

pemilihan. Kriteria-kriteria berikut digunakan untuk memilih ke-45 saham yang 

masuk dalam indeks LQ45 sebagai berikut: 

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham dipasar regular 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar 

selama 12 bulan terakhir). 

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan. 

4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, frekuensi dan 

jumlah hari transaksi dipasar regular. 

Indeks LQ45 pertama kali diluncurkan pada tanggal 24 februari 1997. Hari 

dasar untuk perhitungannya adalah 13 juli 1994 dengan nilai dasar 100. 

Selanjutnya bursa efek secara rutin memantau perkembangan kinerja masing-

masing ke-45 saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ45. Penggantian 

saham dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan februari dan agustus. 
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Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi, maka saham 

tersebut dikeluarkan dari penghitungan indeks dan diganti dengan saham lain 

yang memenuhi kriteria (Tandelilin.2010:87-88).  

2.5 Return Saham 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return, tanpa 

melupakan faktor resiko berinvestasi yang harus dihadapinya. Return merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan 

imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang 

dilakukannya (Tandelilin.2010:102).  

Return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau return 

ekspektasian yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa yang akan 

datang . Return realisasian (realized return) merupakan return yang telah terjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return 

Realisasian atau return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasian (expected return) dan resiko dimasa akan datang. Return 

ekspektasian (expected return) adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor dimasa mendatang. Berbeda dengan return realisasian yang sifatnya 

sudah terjadi, return ekspektasian sifatnya belum terjadi (Hartono.2015:263). 

Return ekspektasi (expected return) dapat dihitung berdasarkan beberapa cara 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan nilai ekspektasian masa depan. 

2. Berdasarkan nilai-nilai return historis. 
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3. Berdasarkan model return ekspektasian yang ada. 

Menurut Jogiyanto dalam Kusumo (2011:37) return saham dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus seperti dibawah ini:  

Rt = (
       

    
) 

Dimana: 

Rt    = Return Saham pada hari ke t 

Pt    = Harga penutupan saham pada hari ke t 

Pt-1 = Harga penutupan saham pada hari ke t-1 

2.6 Struktur Modal 

Menurut Fahmi (2014:175-176) Struktur modal merupakan gambaran dari 

bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang 

bersumber dari hutang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber 

pembiayaan suatu perusahaan. Dan ini dipertegas oleh Jones bahwa struktur 

modal suatu perusahaan terdiri dari long term debt dan shareholder’s equity, 

dimana stokeholder equity terdiri dari preferred stock dan common equity, dan 

common equity itu sendiri adalah terdiri dari common stock dan retained earnings.  

Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan dapat 

bersumber dari internal dan eksternal. Dengan ketentuan sumber dana yang 

dibutuhkan tersebut bersumber dari tempat-tempat yang dianggap aman dan jika 

dipergunakan memiliki nilai dorong dalam memperkuat struktur modal keuangan 

perusahaan. Dalam artian ketika dana itu dipakai untuk memperkuat struktur 

modal perusahaan, maka perusahaan mampu mengendalikan modal tersebut 

secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. 
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Rasio yang umum digunakan untuk melihat pengaruh pinjaman dari kreditor 

baik yang digunakan sebagai tambahan modal maupun sumber dana untuk 

pembelian aktiva adalah  rasio utang yaitu dilihat dari struktur modal yakni debt to 

equity ratio ( Prasetia, dkk. 2013:881). Menurut fahmi (2014:128) debt to equity 

ratio adalah ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Adapun rumus 

debt to equity ratio adalah: 

Debt to equity ratio = 
           

                   
 

2.7 Growth  

Asset Growth merupakan pertumbuhan aktiva per tahun. Pertumbuhan aktiva 

yang tinggi akan menimbulkan fluktuasi earnings perusahaan, sehingga 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi mempunyai deviden 

yang tinggi. Dengan demikian, ini berarti pertumbuhan yang tinggi akan 

meningkatkan return (Agus dalam Amrin, 2009:29-30). 

Secara matematis Growth dapat dirumuskan sebagai berikut (Sudarsi dalam 

Nasehah, 2012:49): 

Growth = 
             ( )              (   )

             (   )
 

2.8 Firm Size  

Menurut Kusumaningrum dalam Nasehah (2012:50) Ukuran perusahaan 

diilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan 

untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang 

besar, maka akan memudahkan perusahaan dalam masalah pendanaan. 
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Kemudahan ini bisa ditangkap sebagai informasi yang baik. Ukuran yang besar 

dan tumbuh bisa merefleksikan tingkat profit mendatang (Nasehah, 2012:50). 

Semakin besar perusahaan maka akses untuk memasuki pasar modal juga 

semakin besar, sementara perusahaan yang baru akan mengalami kesulitan untuk 

akses ke pasar modal. adapun formula yang digunakan untuk mendapatkan nilai 

dari Ukuran perusahaan adalah: 

SE = log assets  

2.9 Beta 

Beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas 

atau return folio terhadap return pasar. Beta sekuritas ke-i mengukur volatilitas 

return sekuritas ke-i dengan return pasar. Beta portofolio mengukur volatilitas 

return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian beta merupakan 

pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap 

resiko pasar (Hartono. 2015:443-444).  

Beta menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return 

pasar. Semakin tinggi beta suatu sekuritas maka semakin sensitive sekuritas 

tersebut terhadap perubahan pasar (Tandelin dalam Iswandi. 2016:3). Beta saham 

bisa diinterpretasikan sebagai ukuran kepekaan return saham terhadap return 

pasar. Apabila beta saham > 1, perubahan return pasar sebesar 10% akan 

mengakibatkan return saham berubah lebih dari 10%. Saham semacam ini disebut 

sebagai saham agresif, Fluktuasi return saham tersebut lebih besar dibandingkan 

fluktuasi return pasar. Sebaliknya kalau beta saham < 1, perubahan return pasar 

sebesar 10% akan menyebabkan return saham berubah kurang dari 10%. Saham 
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semacam ini disebut sebagai saham defensif, fluktuasi return saham tersebut lebih 

kecil dibandingkan dengan fluktuasi return pasar. Secara teoritis, apabila beta 

suatu saham adalah negative, return yang disyaratkan untuk saham tersebut akan 

lebih kecil dari return bebas risiko (Hanafi dan Halim. 2013:310).  Menurut 

Hartono (2015:451) Beta dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 

βi = 
    

   
 

Keterangan: 
 

βi           = beta saham 

   σiM    = covariance saham i dan pasar 

σ
2
M   = Varian return pasar 

2.10 Return On Investment (ROI) 

Menurut Fahmi (2014:137) Return On Investment (ROI) atau pengembalian 

investasi, bahwa dibeberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return 

on total asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan 

yang  ditanamkan dan ditempatkan. Sehingga semakin tinggi nilai ROA, maka 

kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar. 

ROI dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

ROI = 
                  

            
 

2.11 Hukum Jual Beli Saham dalam Islam 

Al-quran mendorong umat islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-

sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif 
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seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa, dan sebagainya yang 

ditujukan untuk kemashalatan dan kepentingan bersama. Perniagaan atau jual beli 

adalah perbuatan yang dihalalkan oleh allah. Seperti telah dikatakan dalam sejarah, 

orang muslim selalu menjalankan perniagaan dengan kejujuran dan aturan yang 

sangat ketat yang dilandasi oleh aturan-aturan agama. Aturan ini antara lain, tidak 

menjual barang haram, tidak mengambil untung berlebihan, tidak berkata bohong 

atas barang dagangannya untuk meyakinkan calon pembelinya, harus menimbang 

dengan benar dan tidak menimbun dagangan tersebut (Artomo. 2010:343), firman 

allah dalam surah An-nisa ayat 29, yang artinya: 

                         

                              

Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”( QS. An-

nisa:29) 

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, al-quran melarang umat islam untuk 

mempergunakan cara-cara bathil seperti dengan melakukan riba, penipuan, 

mempermainkan takaran dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap 
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menyuap dan cara-cara bathil lainnya (Hafidhuddin. 2003:29), seperti firman allah 

dalam surah al-baqarah ayat 188 yang artinya: 

 

                                   

            

Artinya: 

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara 

kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” 

(QS. al-baqarah:188) 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya mengenai Pengaruh Struktur modal, Growth, Firm 

Size, Beta, dan Return On Investment (ROI) Terhadap Return Saham ini telah 

banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Amrin (2009) yang meneliti 

tentang Pengaruh Asset Growth, Leverage, Dan Return On Investment Terhadap 

Return Saham Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Di Jakarta Islamic 

Index (JII) Tahun 2005-2007 menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Debt 

to Equity Ratio dan Return On Investment mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Return saham.  
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Budi (2009) yang 

meneliti tentang Pengaruh Leverage, Ukuran dan Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap profitabilitas menyimpulkan bahwa secara parsial hanya ukuran 

perusahaan yang berpengaruh terhadap profitabilitas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetia dkk (2013) yang meneliti tentang 

Struktur modal, Ukuran perusahaan, dan resiko perusahaan terhadap nilai 

perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia menyimpulkan bahwa 

secara parsial variabel debt to equity ratio, total asset, dan beta berpengaruh 

positif terhadap price book value. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2013) yang meneliti tentang 

Pengaruh Struktur Modal, Return On Investment, dan Growth Terhadap Return 

Saham pada perusahaan yang listing di LQ45 menyimpulkan bahwa secara parsial  

Variabel ROI dan  growth yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap Return Saham, sedangkan variabel Struktur modal dan Growth tidak 

mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Return Saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aufa (2013) yang meneliti tentang pengaruh 

Struktur Modal, Resiko Sistematis, dan Tingkat Likuiditas Terhadap Return 

Saham pada Perusahaan Finance yang Listing Di Bursa Efek Indonesia 

menyimpulkan bahwa secara parsial variabel  Struktur Modal, Resiko Sistematis, 

dan Tingkat Likuiditas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return 

saham.  

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Rachan dan Ancella (2015) yang 

meneliti tentang The Effect of Corporation Image on Company’s Stock Return 
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menyimpulan bahwa secara parsial variabel Skor citra, Growth, Size, Beta, EPS,  

dan Leverage berpengaruh positif terhadap return saham. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel Hasil 

1 Abu Amrin 

(2009) 

Pengaruh Asset 

Growth, Leverage, 

Dan Return On 

Investment 

Terhadap Return 

Saham 

Asset Growth, 

Debt to Equity 

Ratio dan 

Return On 

Investment. 

Debt to Equity Ratio 

dan Return On 

Investment 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap Return 

saham 

2 Sunarto dan 

Agus 

Prasetyo 

Budi 

Pengaruh 

Leverage, Ukuran 

dan Pertumbuhan 

Perusahaan 

Terhadap 

profitabilitas 

Leverage, 

Ukuran dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

hanya ukuran 

perusahaan yang 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas. 

 

3 Taq’dir Eko 

Prasetia, 

Parengkuan 

Tommy, 

dan Ivone S. 

Saerang 

(2013) 

Struktur Modal, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Resiko Perusahaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Otomotif yang 

Terdaftar Di BEI 

Debt To Equity 

Ratio, Total 

assets, dan 

Beta 

debt to equity ratio, 

total asset, dan beta 

berpengaruh positif 

terhadap price book 

value. 

4 Fadliatur 

Rohmah 

(2013) 

Pengaruh Struktur 

Modal, Return On 

Investment (ROI) 

Debt Equity 

Ratio (DER), 

Debt To Asset 

Return On Investment 

(ROI) dan Growth 

berpengaruh 



33 
 

dan Growth 

Terhadap Return 

Saham. 

ratio (DAR), 

Return On 

Investment 

(ROI) dan 

Growth. 

signifikan positif 

terhadap Return 

Saham. 

5 Rahmatul 

Aufa (2013) 

Pengaruh Struktur 

Modal, Risiko 

Sistematis, dan 

Tingkat Likuiditas 

Terhadap Return 

Saham. 

Debt Equity 

Ratio (DER), 

Beta, dan 

Current Ratio 

(CR). 

Debt Equity Ratio 

(DER), Beta, dan 

Current Ratio (CR) 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return Saham. 

6 Rachan 

Ariella 

Erasputrant

o dan 

Ancella 

Hermawan 

(2015) 

The Effect Of 

Corporation Image 

on Company’s 

Stock Return 

Skor citra, 

Growth, Size, 

Beta, EPS,  

dan Leverage. 

Skor citra, Growth, 

Size, Beta, EPS,  dan 

Leverage berpengaruh 

positif terhadap return 

saham. 

2.13 Desain Penelitian 

Gambar 2.1 Desain Penelitian 
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2.14  Hipotesis 

2.13.1 Hubungan antara struktur modal dengan return saham 

Menurut Fahmi (2014:111) Struktur modal bertujuan memadukan sumber dana 

permanen yang selanjutnya digunakan perusahaan dengan cara yang diharapkan 

akan mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Bagi sebuah perusahaan sangat 

dirasa penting untuk memperkuat kestabilan keuangan yang dimilikinya, karena 

perubahan pada struktur modal diduga bisa menyebabkan perubahan nilai 

perusahaan, sehingga jika nilai perusahaan berubah maka itu akan berpengaruh 

terhadap return saham yang akan diterima oleh investor tersebut.  

Namun, perusahaan yang memiliki nilai DER yang tinggi itu menandakan 

bahwa perusahaan tersebut tidak sehat, karena semakin besar DER, menandakan 

bahwa perusahaan lebih banyak memanfaatkan utang daripada ekuitas sehingga 

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa 

sumber modal perusahaan sangat bergantung dengan pihak luar atau masyarakat 

dibandingkan dana dari pihak internal perusahaan. Karena jika utang perusahaan 

tersebut tidak terbayarkan maka kemungkinan perusahaan tersebut akan 

mengalami kebangkrutan karena tidak tersedianya modal untuk menutupi seluruh 

utang. Menurut penelitian Affinanda (2015) Debt to equity ratio berpengaruh 

signifikan terhadap return saham.  

 Namun menurut penelitian Aufa (2013) Debt to equity ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohmah 

(2013) Debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Maka 

dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 
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H1 : Debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. 

2.13.2 Hubungan antara Growth dengan return saham 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan asset yang tinggi, itu berarti 

perusahaan tersebut mampu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan asset 

perusahaan dapat berkembang dibandingkan dengan sebelumnya. Hal tersebut 

akan menarik bagi investor, karena dengan meningkatnya pertumbuhan asset 

suatu perusahaan, maka ini berarti para investor akan melakukan aksi beli yang 

berakibat pada kenaikan harga saham yang akhirnya meningkatkan return saham. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Rohmah (2013) Growth berpengaruh signifikan 

positif terhadap return Saham. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Growth berpengaruh positif terhadap return saham. 

2.13.3 Hubungan antara Firm Size dengan Return Saham 

Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar biasanya mempunyai asset yang 

besar dan pendapatan yang besar juga. Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

perusahaan tersebut akan dikenal oleh calon investor dan dapat mempermudah 

para calon investor dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan tersebut. 

Menurut Ulfa (2011) Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Ganerse dan Suarjaya (2014) 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Ukuran 

perusahaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap return saham, dimana 

semakin besar ukuran perusahaan maka return saham yang dihasilkan akan 

semakin tinggi. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Firm Size berpengaruh positif terhadap return saham. 
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2.13.4 Hubungan antara Beta dengan return saham 

Beta merupakan resiko sistematis yaitu resiko yang  tidak bisa dihilangkan. 

Resiko sistematis merupakan resiko yang tidak bisa dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena fluktuasi resiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan, misalnya perubahan tingkat 

bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah, dan sebagainya (Halim.2005). 

Sehingga jika terjadi perubahan-perubahan pasar secara keseluruhan seperti diatas, 

maka secara otomotis harga saham akan berubah, sehingga return saham yang 

akan diterima oleh para pemegang saham juga akan berubah. Selain itu, Bagi para 

calon investor ini akan menjadi suatu pertimbangan dalam menanamkan saham di 

suatu perusahaan tersebut, dikarenakan  khawatir terjadinya tingkat pengembalian 

saham yang tidak sesuai dengan harapan. Menurut penelitian Ismayanti dan 

Yusniar (2011) Beta berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadikin (2012) Beta berpengaruh positif 

terhadap return saham. 

H4 : Beta berpengaruh positif terhadap return saham. 

2.13.5 Hubungan antara Return On Investment (ROI) dengan return saham 

Return On Investment (ROI) sama saja dengan ROA. Rasio ini menunjukkan 

seberapa besar kontribusi asset 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 asset. Semakin tinggi 

hasil pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset 
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(Hery.2015:228). Jadi, ROI disini menjadi salah satu pertimbangan para investor 

didalam melakukan investasi. Menurut penelitian Amrin (2009) Return On 

Investment (ROI) berpengaruh positif terhadap return Ssaham. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Rohmah (2013) Return On Investment (ROI) 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

H5 : Return On Investment (ROI) berpengaruh positif terhadap return saham.  

 


