BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya
Penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2019), dengan judul “Pengaruh FaktorFaktor Fundamental Terhadap Return Saham Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan
Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20112014)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity
(ROE) terhadap return saham. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Return On Equity (ROE) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return
saham. Namun, ditemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh Susilowati dan Turyanto (2011), dengan judul “Pengaruh Return On Equity,
Dividend Payout Ratio dan Price To Earnings Ratio pada Return Saham”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE)
terhadap return saham. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan
menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap return saham.
Penelitian yang dilakukan oleh Widyawati (2011), dengan judul “Kinerja
Keuangan dan Tingkat Pengembalian Saham: Studi pada Perusahaan Asuransi di
Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt
to Asset Ratio (DAR) terhadap return saham. Metode analisis data yang
digunakan yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Return saham. Namun, ditemukan hasil yang berbeda dengan
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penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dan Haryanto (2013), dengan judul
“Kinerja Keuangan dan Tingkat Pengembalian Saham: Studi pada Perusahaan
Asuransi di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap return saham. Metode analisis data
yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda.

Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap return saham.
Penelitian yang dilakukan oleh Dwialesi dan Darmayanti (2016), dengan
judul “Analisis Pengaruh Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Current Ratio,
dan Price to Book Value Terhadap Return Saham Syariah (Studi Kasus pada
Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Periode 2011 - 2015) ”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Price to Book Value (PBV)
terhadap return saham. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Price to
Book Value (PBV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.
Namun, ditemukan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Raharjo (2005), dengan judul “Pengaruh Price Earnings Ratio dan Price to Book
Value Terhadap Return Saham Indeks LQ 45 (Periode 2007-2009)”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh PBV terhadap return saham. Metode
analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Price to Book Value (PBV) berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap return saham. Peneliti sajikan ringkasan dari
penelitian – penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
Penulis/
Tahun
Adnan
(2019)

Metode

Instrumen

Tema

Regresi Linier
Berganda

ROE

Return
Saham

Susilowati
Regresi Linier
dan Turyanto
Berganda
(2011)

ROE

Return
Saham

Widyawati
(2011)

Regresi Linier
Berganda

DAR

Return
Saham

Widayanti
Regresi Linier
dan Haryanto
Berganda
(2013)

DAR

Return
Saham

Dwialesi dan
Darmayanti
(2016)

Regresi Linier
Berganda

PBV

Return
Saham

Raharjo
(2005)

Regresi Linier
Berganda

PBV

Return
Saham

Hasil
ROE
berpengaruh
positif
dan
tidak
signifikan
terhadap
return saham
ROE
tidak
berpengaruh terhadap
return saham
DAR
berpengaruh
negatif dan signifikan
terhadap
Return
saham
DAR
berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap
return
saham.
PBV
berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap return saham
PBV
berpengaruh
negatif dan signifikan
terhadap return saham

Sumber: Berbagai Jurnal yang dipublikasikan

Dari pengujian - pengujian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti
terdahulu masih terjadi perbedaan hasil penelitian (research gap) mengenai
kinerja keuangan perusahaan yang berpengaruh terhadap return saham.

2.2 Landasan Teori
2.2.1

Pengertian Return Saham

Return (kembalian) adalah sejumlah keuntungan yang didapatkan oleh investor
dari hasil investasi yang telah dilakukan (Ang,1997). Husnan (1994) menyatakan
bahwa return saham merupakan suatu hasil yang dapat berupa deviden maupun
capital gain diperoleh seorang investor dari suatu kegiatan investasi. Dalam
melakukan investasi, investor juga harus menyadari bahwa dalam melakukan
investasi selain mendapat keuntungan yang diharapkan, kemungkinan investor
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juga akan mengalami kerugian. Kemampuan investor dalam menganalisis dan
menilai harga saham sangat berpengaruh terhadap keputusan investor mengalami
untung atau rugi dalam melakukan investasi nantinya. Terdapat banyak faktor
yang mempengaruhi investor dalam melakukan penilaian terhadap harga saham
suatu perusahaan diantaranya adalah :
1) Kondisi (performance) dari perusahaan
2) Kendala - kendala eksternal
3) Kekuatan penawaran dan permintaan saham di pasar
4) Kemampuan investor dalam menganalisis investasi saham.
Return merupakan pengembalian hasil investasi yang dilakukan investor
dengan menilai kinerja perusahaan yang diukur dari kinerja keuangan perusahaan
yang baik. Menurut Jogiyanto (2013: 235), return saham dibedakan menjadi dua
yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return).
Return realisasi merupakan return yang sudah pasti diperoleh pada saat investasi
yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi sangat penting yang
digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan
return dan risiko yang diperoleh investor dimasa yang akan datang saat
melakukan investasi. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan oleh
investor dimasa mendatang dan bersifat tidak pasti dalam investasi yang
dilakukan. Ketidakpastian (uncertainty) pasti dihadapi oleh investor saat
melakukan investasi, ketidakpastian itu terjadi dengan adanya return yang akan
diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar return yang
diharapkan investor yang diperoleh dari investasi, semakin besar pula risiko yang
didapatkan, sehingga dikatakan bahwa return yang di harapkan investor memiliki
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hubungan dengan risiko. Tingginya resiko yang diperoleh investor berhubungan
dengan peluang investor dalam mendapatkan return yang tinggi dan begitu pun
sebaliknya (high risk high return, low risk low return), (Santoso dan Handayani;
2018:67).

2.2.2

Pengertian Merger dan Akuisisi

2.2.2.1 Pengertian Merger
Menurut Sudana (2011;237) merger adalah suatu upaya yang dilakukan
perusahaan untuk menggabungkan dua perusahaan miliknya yang memiliki
ukuran tidak sama dan hanya terdapat satu perusahaan saja yang dapat bertahan
yaitu perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar, sedangkan perusahaan
yang memiliki ukuran lebih kecil melebur ke dalam perusahaan yang lebih besar.
Merger adalah suatu kondisi dimana secara menyeluruh dilakukan oleh suatu
perusahaan terhadap perusahaan lain. Perusahaan yang mengakuisisi tetap berdiri
dengan nama dan identitas yang dimilikinya, serta mendapatkan seluruh asset
perusahaan yang diakuisisinya. Setelah merger yang telah dilakukannya,
perusahaan yang diakuisisi akan hilang dan menjadi satu dengan perusahaan yang
mengakuisisinya (Stephen, Randolph, Bradford, Joseph & Ruth, 2014: 461).
Menurut Moin (2003) merger adalah penggabungan dua atau lebih
perusahaan menjadi satu perusahaan yang berbadan hukum, sedangkan
perusahaan yang lain menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya atau
menutup perusahaan. Perusahaan yang dibubarkan mengalihkan aktiva dan
kewajibannya ke perusahaan yang mengambil alih sehingga perusahaan yang
mengambil alih mengalami peningkatan aktiva. Kegiatan merger dapat dikatakan
berhasil jika kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami peningkatan.
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Peningkatan tersebut dapat dinilai melalui pengamatan yang dilakukan terhadap
rasio - rasio keuangan suatu perusahaan (Sudarsanan, 1999).

2.2.2.2 Pengertian Akuisisi
Menurut Sudana (2011;238) akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan
dimana perusahaan pengakuisisi harus membeli sebagian saham yang dimiliki
oleh perusahaan yang diakuisisi yang nantinya pengendalian manajemen
perusahaan yang diakuisisi dapat berpindah kepada perusahaan yang mengakuisisi
dan perusahaan masing – masing masih dapat beroperasi sebagai badan hukum
yang berdiri sendiri.
Akuisisi adalah pengambil alihan suatu saham atau asset suatu perusahaan
oleh emiten lain, namun kedua emiten tersebut tetap menjalankan perusahaan
sebagai badan hukum yang terpisah (Moin, 2003).

2.2.3

Pengertian Laba

Laba adalah keuntungan yang mampu dihasilkan oleh perusahaan yang berasal
dari penjualan, aset dan modal saham tertentu (Gitman, 2015). Modal seringkali
digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja perusahaan (Wardiningsih and Retno
Susanti, 2017). Laba merupakan suatu angka yang sangat penting yang digunakan
dalam laporan keuangan karena berbagai alasan, antara lain : laba merupakan
dasar yang digunakan sebagai bahan dalam perhitungan, dapat digunakan juga
sebagai

pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan

keputusan, sebagai dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi
perusahaan lainnya yang dilakukan di masa yang akan datang, sebagai dasar
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dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan serta
sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan (Irawan, 2016).

2.2.4

Pengertian Hutang

Munawir (2007) mengemukakan hutang adalah semua kewajiban keuangan
perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini
merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor
Menurut Sunyoto (2013), kewajiban atau hutang adalah hutang yang harus
dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa
yang akan datang. Menurut Santoso dan Handayani (2018:155) Hutang adalah
penggunaan dana atau asset yang membawa konsekuensi terjadinya beban
keuangan yang tetap. Beban tetap yang dimaksud yaitu beban bunga hutang
maupun dividen saham preferen.

2.2.5

Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai gambaran nilai asset yang akan
dijual oleh perusahaan. Menurut Sartono (2011), harga kesepakatan atas penjualan
perusahaan antara calon investor dan pengelola perusahaan yang nantinya sepakat
dengan harga tersebut tanpa membebani kedua – belah pihak. Rustendi & Jimmi
(2008), nilai perusahaan adalah penerbitan saham dipasar modal oleh perusahaan
dengan harga saham yang menjadi indikator nilai. Kondisi perusahaan sangat
berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam menetapkan harga sahamnya
yang di jual di pasar modal sehingga perusahaan perlu memaksimalkan nilai pasar
perusahaan dengan cara memaksimalkan harga saham dipasar modal.
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Penggunaan

nilai

perusahaan

diharapkan

digunakan

dengan

tetap

memperhatikan jumlah modal yang sudah di investasikan oleh investor dan
meminimalisir penggunaannya. Nilai perusahaan yang meningkat berarti
perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan nilai pasar
sahamnya lebih besar dari nilai bukunya. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka
semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh perusahaan.

2.3 Hubungan Antar Variabel
2.3.1

Hubungan Return On Equity (ROE) dengan Return Saham

Menurut Tandelilin (2010: 315), Return On Equity (ROE) digunakan untuk
mengukur tingkat hasil pengembalian (kemampuan laba) dari investasi yang
dilakukan oleh investor atau mengukur tingkat efektivitas modal sendiri.
Perusahaan yang memperoleh keuntungannya dari modal sendiri ditandai dari
cerminan Return On Equity (ROE) yang meningkat. Dengan adanya peningkatan
Return On Equity (ROE) ini akan akan berdampak baik bagi peningkatan harga
saham di pasar modal, hal ini berhubungan dengan peningkatan return saham
yang diperoleh oleh investor. Arta (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi
Return On Equity (ROE) berarti laba bersih yang diperoleh semakin besar.
Pembayaran dividen kepada para pemegang saham tentu akan bertambah
besar sehingga terjadi kenaikan return saham.
Menurut Fahmi (2012:98) apabila Return On Equity (ROE) suatu perusahaan
terlihat tinggi dan konsisten maka perusahaan tersebut memiliki tanda bahwa
keunggulan perusahaan tersebut yaitu perusahaan dapat bersaing lebih lama dan
memiliki daya saing yang tinggi sehingga tidak mudah dikalahkan. Menurut
Santoso dan Handayani (2018:140) Jika Return On Equity (ROE) tinggi, maka
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investor menganggap bahwa perusahaan telah menggunakan modalnya dengan
baik yang berdampak terhadap harga saham dipasar modal naik dan investor
berharap mendapatkan pendapatan. Return On Equity (ROE) mengukur
kemampuan perusahaan dalam memperoleh return bagi investasi yang dilakukan
oleh investor, menunjukkan seberapa besar keuntungan yang menjadi hak
pemegang saham (Brigham, et al., 2006).
Hal ini di dukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adnan (2019)
yang menyimpulkan bahwa Return On Equity (ROA) berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap Return Saham. Namun, berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Susilowati dan Turyanto (2011) yang menyimpulkan bahwa
Return On Equity (ROA) tidak berpengaruh terhadap Return Saham.

2.3.2

Hubungan Debt to Total Asset Ratio (DAR) dengan Return Saham

Debt to Total Asset Ratio (DAR) adalah tingkat solvabilitas perusahaan dapat
diukur dengan menggunakan rasio ini. Tingkat solvabilitas perusahaan adalah
kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan.
Kemampuan perusahaan untuk dapat membayar hutang – hutangnya dengan
menggunakan aktiva dan kekayaan yang dimiliki perusahaan berarti dapat
dikatakan perusahaan tersebut solvable. Ratio ini menunjukkan besarnya total
hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini
merupakan sejumlah dari aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditor.
Menurut Kasmir (2010:156) menyatakan bahwa semakin tinggi Debt to Total
Asset Ratio (DAR) memperlihatkan struktur modal yang berasal dari utang untuk
membiayai aktiva. Sebaliknya apabila Debt to Total Asset Ratio (DAR) memiliki
nilai yang rendah akan semakin baik karena akan meningkatkan return. Tingginya
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Debt to Total Asset Ratio (DAR) akan memiliki dampak negatif antara dari sisi
kreditur akan menilai bahwa risiko atas kegagalan membayar utang mungkin
terjadi perusahaan juga akan semakin besar, dari sisi investor akan mengartikan
bahwa operasional perusahaan yang berasal dari hutang yang lebih besar akan
menilai kinerja perusahaan tidak baik, maka hal tersebut dapat menurunkan return
saham, sehingga Debt to Total Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif terhadap
return saham. Hal ini di dukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Widyawati (2011) yang menyatakan bahwa Debt to Asset Ratio (DAR)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham
Horne dan Wachowicz (2015: 169) menyatakan bahwa semakin tinggi Debt
to Total Asset Ratio (DAR) berarti semakin besar jumlah pinjaman (hutang) yang
digunakan untuk membiayai investasi pada aktiva yang nantinya diharapkan dapat
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini pun dapat berpengaruh
terhadap Return saham yang mengalami penurunan. Namun, semakin rendah Debt
to Total Asset Ratio (DAR) maka akan semakin tinggi tingkat pendanaan
perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar jaminan
kreditor untuk pengembalian atas pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan
dan akan menghasilkan return saham yang tinggi. Hal ini di dukung dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Widyawati (2011) yang menyatakan bahwa
Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return
Saham

2.3.3

Hubungan Price to Book Value (PBV) dengan Return Saham

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk
melakukan penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan. Price to Book Value
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(PBV) memberikan perbandingan harga saham dengan nilai buku perlembar
saham. semakin besar nilai Price to Book Value (PBV) semakin tinggi penilaian
yang dilakukan investor terhadap perusahaan jika dibandingkan dengan menilai
apa yang telah ditanamkan di perusahaan oleh investor (Ang, 1997). Nilai Price to
Book Value (PBV) semakin besar menunjukkan semakin tinggi pula harga pasar
dari saham perusahaan. Jika harga pasar semakin meningkat maka capital gain
yang diperoleh dari saham juga akan mengalami peningkatan. Dengan
meningkatnya capital gain juga diikuti dengan meningkatnya return saham
perusahaan. Hal ini di dukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Dwialesi dan Darmayanti (2016) yang menyatakan bahwa Price to Book Value
(PBV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.
Brigham dan Houston (2006:111) menyatakan bahwa nilai Price to Book
Value (PBV) yang nilai Price to Book Value (PBV) yang semakin tinggi akan
memberikan kontribusi terhadap return saham yang di dapat investor semakin
rendah dan perubahan nilai Price to Book Value (PBV) yang semakin rendah akan
memberikan kontribusi terhadap return saham yang di dapat investor semakin
tinggi. Hal ini dikarenakan Price to Book Value (PBV) yang rendah menunjukkan
bahwa perusahaan menjual sahamnya dengan nilai buku yang murah sehingga
tingkat pengembalian (return) juga rendah, sedangkan perusahaan yang menjual
sahamnya dengan nilai buku yang tinggi maka tingkat pengembalian (return) juga
tinggi. Hal ini di dukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Raharjo
(2005) yang menyatakan bahwa Price to Book Value (PBV) berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap return saham.
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2.4 Hipotesis
H1 : Terdapat pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap return saham pada
perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
H2 : Terdapat pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap return saham pada
perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
H3 : Terdapat pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap return saham pada
perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

2.5 Kerangka Konseptual
Model penelitian yang digunakan di dalam penelitian adalah sebagai berikut :
Return On Equity (ROE)

Debt to Asset Ratio (DAR)

Return Saham

Price to Book Value (PBV)
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Pada penelitian ini menjelaskan adanya pengaruh Return On Equity (ROE), Debt
to Asset Ratio (DAR) dan Price to Book Value (PBV) terhadap Return Saham.
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