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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

    Penelitian Gunadi dan Kusuma (2015) tentang Pengaruh ROA, DER, EPS 

Terhadap  Saham Perusahaan Food And Beverage BEI. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh ROA, DER, EPS terhadap Return Saham perusahaan 

Food And Beverage BEI. Perusahaan Food and Beverage dipilih sebagai populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. 

Teknik Purposive Sampling digunakan untuk mendapatkan jumlah sampel. 

Berdasarkan teknik tersebut, 10 perusahaan diperoleh sebagai sampel. Peneliti ini 

menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Dan hasil penelitian ini 

menghasilkan bahwa variabel ROA dan EPS secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap  Saham pada perusahaan food and beverage di BEI, sedangkan DER tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  Saham food and beverage di BEI. 

Nilai R2 adalah 30,5%, ini berarti sebesar 30,5% variabel ROA, DER, dan EPS, 

mempengaruhi  saham, sedangkan sisanya sebesar 69,5% dipengaruhi variabel-

variabel lain diluar penelitian. 

Penelitian Akbar, Nurdin dan Azib (2017) tentang Pengaruh Debt To Asset 

Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap  On Asset. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Debt To Asset Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap 

Return On Asset. Penelitian ini menggunakan variabel independen Debt To Asset 

Ratio dan Debt To Equity Ratio dan variabel Dependen nya Return On Asset yang 

di hitung dengan rumus Return On Asset. Sampel yang digunakan adalah data 
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sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan sektor pertanian yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Sampel di ambil 

dengan metode purposive sampling dan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel 

yang digunakan sebanyak 10 perusahaan. Metode statistik menggunakan Analisis 

Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinan, dan dengan menggunakan Uji t & 

Uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Debt To Asset Ratio dan 

Debt To Equity Ratio memiliki hubungan yang signifikan terhadap Return On Asset 

pada perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian Suburian dan Daulay (2013) tentang Analisis Pengaruh Debt To 

Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA) Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan pengaruh Debt to EquityRatio (DER), Return On 

Assets (ROA) terhadap  saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) secara simultan maupun parsial. Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: (1) terdapat pengaruh DER terhadap  Return saham, (2) terdapat 

pengaruh ROA terhadap Return saham. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2011 dimana 

jumlah populasi yang digunakan sebanyak 32 perbankan. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dimana jumlah sampel 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 16 sampel. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengujian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dengan melakukan uji 

kesesuaian untuk uji hipotesis dan uji asumsi klasik. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa rasio keuangan yang terdiri dari rasio DER, ROA tidak berpengaruh secara 
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simultan sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Return saham dan ROA memiliki pengaruh tetapi tidak 

signifikan terhadap Return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

No Tinjauan 

Peneliti 

Gunadi dan 

Kusuma 

Akbar, Nurdin 

dan Azib 

Suburian dan Daulay 

1 Variabel 

Return On Asset 

(X1), Debt to Equity 

Ratio (X2), Earning 

Per Share (X3) dan 

Return  Saham (Y) 

Debt To Asset 

Ratio (X1), dan 

Debt To Equity 

Ratio (X2),  

Return On Asset 

(Y) 

Debt To Equity Ratio 

(X1), Return On 

Assets (X2), Return 

Saham (Y) 

2 

Teknik 

Analisis 

Data 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

3 Hasil 

ROA dan EPS 

secara signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap  Return 

Saham sedangkan 

DER tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap  Return 

Saham. 

variabel DAR dan 

DER memiliki 

hubungan yang 

signifikan 

terhadap ROA 

pada perusahaan 

Food and 

Beverage yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

DER memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Return saham dan 

ROA memiliki 

pengaruh tetapi tidak 

signifikan terhadap  

Return saham. 

 
Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

2.2 Landasan Teori 
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1.2.1  Return Saham 

   Return adalah laba atas suatu investasi yang biasanya dinyatakan sebagai tarif 

persentasi tahunan. Return saham merupakan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh investor yang menanamkan dananya di pasar modal. Return saham ini 

dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan di pasar modal. 

Menurut Jogiyanto (2010:205) definisi return adalah: “Return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah 

terjadi atau Return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan 

terjadi di masa mendatang”.  

     Sedangkan menurut Gitman (2012:311) merupakan total tingkat 

pengembalian adalah total keuntungan atau kerugian yang dialami pada investasi 

selama periode tertentu. Secara matematis, total pengembalian investasi adalah 

jumlah dari disribusi kas apapun (contohnya, dividen atau pembayaran bunga) 

ditambah dengan perubahan dalam nilai investasi, dibagi dengan nilai periode awal 

investasi tersebut. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan Return 

saham merupakan tingkat pengembalian yang diterima oleh investor di masa yang 

akan datang atas investasi yang dilakukan.  

   Terdapat Faktor – Faktor yang Mempengaruhi  Return Saham dimana 

Informasi yang tersedia di pasar modal memiliki peranan yang penting untuk 

mempengaruhi segala macam bentuk transaksi perdagangan di pasar modal 

tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelaku di pasar modal akan melakukan 

analisis lebih lanjut terhadap setiap pengumuman atau informasi yang masuk ke 

bursa efek. Informasi atau pengumuman-pengumuman yang diterbitkan oleh 
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emiten akan mempengaruhi para calon investor dalam mengambil keputusan untuk 

memilih portofolio investasi yang efisien.  

    Menurut Jogiyanto (2010:354), para pelaku pasar modal akan mengevaluasi 

setiap pengumuman yang diterbitkan oleh emiten, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan beberapa perubahan pada transaksi perdagangan saham, misalnya 

adanya perubahan pada volume perdagangan saham, perubahan pada harga saham, 

proporsi kepemilikan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman 

yang masuk ke pasar memiliki kandungan informasi, sehingga direaksi oleh para 

pelaku pasar modal. Suatu pengumuman memiliki kandungan informasi jika pada 

saaat transaksi perdagangan terjadi, terdapat perubahan terutama perubahan harga 

saham. Berubahnya harga saham akan mempengaruhi return saham yaitu semakin 

tinggi harga saham berarti semakin meningkat return yang diperoleh investor. 

Pergerakan berubahnya harga saham tersebut juga dapat disebabkan karena kondisi 

dan situasi baik dalam lingkup perusahaan maupun diluar lingkup perusahaan. 

    Menurut Fahmi (2012:87), ada beberapa kondisi dan situasi yang 

menentukan suatu saham itu akan mengalami fluktuasi (mengalami kenaikan atau 

penurunan), yaitu: 

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi. 

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untu ekspansi (perluasan usaha), 

seperti membuka kantor cabang (brandoffice), kantor cabang pembantu (sub 

brandoffice) baik yang dibuka di domestik maupun luar negeri. 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba. 

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak pidana 

dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan. 
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5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya.  

6. Risiko sistematik, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh dan 

telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat.  

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual 

beli saham. 

   Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi dan situasi 

yang dapat mengakibatkan berubahnyaa harga saham maka dapat mempengaruhi 

return saham. Jika kondisi dan situasi terhadap Harga Saham nya baik maka Return 

Saham baik. Tetapi jika kondisi dan situasi terhadap Harga saham tidak baik maka 

Return Saham nuga tidak baik. 

 

1.2.2  Return On Asset (ROA) 

        Return On Assets (ROA) merupakan bagian dari analisis rasio profitabilitas. 

Return On Asset merupakan rasio antara laba bersih yang berbanding terbalik 

dengan keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Kasmir (2012:201) 

menjelaskan bahwa Return On Asset adalah rasio yang menunjukan hasil atas 

jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Dengan kata lain Return On Asset 

(ROA) dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba 

bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

    Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi Return On Asset (ROA) dimana 

Menurut Kasmir (2012:203), menjelaskan bahwa yang mempengaruhi Return on 

Assets (ROA) adalah hasil pengembalian atas investasi atau yang disebut sebagai 

Return on Assets (ROA) dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total 

aktiva karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin laba yang 
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diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya 

perputaran total aktiva. 

Besarnya Return on assets (ROA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan 

untung operasi).  

2. Profit Margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam 

persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur tingkat 

keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan 

penjualannya. 

    Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba. Return on Assets (ROA) termasuk salah satu rasio profitabilitas. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi rasio Return on asset ada 3 beberapa rasio 

antara lain: Rasio perputaran kas, Rasio perputaran piutang, dan Rasio perputaran 

persediaan. Berikut adalah penjelasan mengenai Rasio Perputaran kas, Rasio 

perputaran piutang dan Rasio perputaran persediaan, diantaranya : 

a. Perputaran Kas (Cash Turn over)   

Dengan menghitung tingkat perputaran kas akan diketahui sampai berapa 

jauh tingkat efisiensi yang dapat dicapai perusahaan dalam upaya 

mendayagunakan persediaan kas yang ada untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. Kasmir menyatakan rasio perputaran kas (cash turn over) 

berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupuan modal kerja perusahaan yang 

dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio 

ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar 

tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. 
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b. Perputaran Piutang (Receivable Turn over)  

Menilai berhasil tidaknya kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan 

dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat perputaran piutang. Sawir 

Receivable Turn over digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan 

piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang 

ini berputar dalam satu periode. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

rasio perputaran piutang yang tinggi mencerminkan kualitas piutang yang 

semakin baik. Tinggi rendahnya perputaran piutang tergantung pada besar 

kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Semakin cepat perputaran 

piutang berarti semakin cepat modal kembali. 

c. Perputaran Persediaan (Inventory Turn over) 

Persediaan merupakan unsur dari aktiva lancar yang merupakan unsur 

yang aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, 

diubah dan kemudian dijual kepada konsumen. Untuk mempercepat 

pengembalian kas melalui penjualan maka diperlukan suatu perputaran 

persediaan yang baik. 

   Perputaran persediaan digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang 

ditanam dalam persediaan (inventory) ini berputar dalam satu periode. Pada 

prinsipnya perputaran persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya 

operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi 

barang-barang serta mendistribusikannya kepada pelanggan. Semakin tinggi 

tingkat perputaran persediaan tersebut maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan 

semakin rendah. 
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1.2.3 Debt To Equity Ratio (DER) 

    Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio pengelolaan modal 

yang  mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan 

pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. Menurut Kasmir (2012:151) 

pengertian Debt to Equity ratio (DER) adalah: Debt to Equity Ratio (DER)  

merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini 

dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar 

dengan seluruh ekuitas. 

    Sedangkan Harahap (2013:303) mendefinisikan Debt to Equity Ratio (DER)  

sebagai berikut: Debt to Equity Ratio (DER)  menggambarkan sejauh mana modal 

pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar. 

   Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER)  merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar semua kewajibannya dengan menggunakan modal 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

    Terdapat Faktor – Faktor yang mempengaruhi Debt to Equity Ratio (DER) 

yaitu Debt to Equity Ratio (DER) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh 

perusahaan mendanai operasinya dengan hutang dibandingkan modal sendiri 

(ekuitas). Faktor-faktor yang mempengaruhi DER sebagai berikut: 

1. Kenaikan atau penurunan hutang 

2. Kenaikan atau penurunan modal sendiri 

3. Hutang atau modal sendiri tetap 

4. Hutang meningkat lebih tinggi dibandingkan modal sendiri, atau sebaliknya. 
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    Dengan kata lain, semakin rendahnya hutang dan semakin tingginya modal 

sendiri akan membuat Debt to Equity Ratio menjadi rendah, sehingga beban dalam 

membayar bunga pinjaman dapat berkurang. 

 

1.2.4 Hubungan Return On Asset (ROA) Terhadap Debt To Equity Ratio (DER) 

  Return On Asset (ROA) menggambarkan tingkat pengembalian atau laba 

yang dihasilkan dari pengelolaan aset maupun investasi perusahaan. Rasio ini 

melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan yang mampu mengembalikan 

keuntungan sesuai yang telat diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama 

dengan aset perusahaan yang ditanamkan. Return On Asset (ROA) dapat 

memberikan pengukuran yang memadai atas efektifitas keseluruhan perusahaan 

karena Return On Asset (ROA) memperhitungkan penggunaan aktiva dan 

profitabilitas dalam penjualan. (Fahmi, 2012 :137). 

   Return On Asset (ROA) dapat dijadikan salah satu indikator dalam 

pengambilan keputusan investor dan memilih perusahaan untuk berinvestasi. Maka 

semakin tinggi rasio Return On Asset (ROA) maka semakin tinggi kepercayaan dan 

minat investor untuk berinvestasi. Debt To Equity Ratio (DER) menggambarkan 

tentang rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang 

dengan total aktiva. Seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dengan 

demikian Return On Asset (ROA) berpengaruh  positif terhadap Debt To Equity 

Ratio (DER). (Kasmir, 2012). Afriyanti (2011) menyatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) berpengaruh  positif terhadap Debt To Equity Ratio (DER). Semakin tinggi 

Debt To Equity Ratio (DER) akan mempengaruhi besarnya laba yang dicapai 
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perusahaan. Artinya semakin tinggi Return On Asset (ROA) maka semakin tinggi 

pula Debt To Equity Ratio (DER). Begitu juga sebaliknya semakin rendah Return 

On Asset (ROA) maka semakin rendah pula Debt To Equity Ratio (DER). 

 

1.2.5 Hubungan Return On Asset (ROA) terhadap Return Saham 

Return On Assets (ROA) menggambarkan kinerja keuangan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan untuk operasional 

perusahaan. ROA digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan 

kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan jumlah aset yang dimiliki, ROA 

akan dapat menyebabkan apresiasi dandepresiasi harga saham. Kinerja keuangan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan, akan 

berdampak pada pemegang saham perusahaan. ROA yang semakin bertambah 

menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham 

akan mendapatkan keuntungan dari dividen yang diterima semakin meningkat, atau 

semakin meningkatnya harga maupun return saham (Sutrisno, 2012). Dengan 

demikian ROA berhubungan positif terhadap return saham. Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan Farhan dan Ika (2013) yang menyimpulkan 

secara parsial ROA mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Selain 

itu penelitian Arisandi (2014) juga menyimpulkan secara parsial ROA mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

 

1.2.6 Hubungan Debt To Equity Ratio (DER)  terhadap Return Saham 

           Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara hutang dan 

modal sendiri. DER memberikan jaminan tentang seberapa besar hutang 
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perusahaan yang dijamin dengan modal sendiri perusahaan yang digunakan sebagai 

sumber pendanaan usaha. Kasmir (2012:158) menyatakan bahwa semakin besar 

DER, maka risiko gagal bayar yang dihadapi oleh perusahaan akan semakin besar. 

Selain itu, semakin tinggi DER perusahaan juga harus membayar biaya bunga yang 

tinggi. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mengakibatkan penurunan 

pembayaran dividen. Investor melihat tersebut sebagai informasi yang buruk, 

sehingga permintaan terhadap saham perusahaan akan turut pula mengalami 

penurunan yang berakibat pada penurunan harga saham. Kondisi tersebut 

menandakan saham perusahaan kurang diminati yang secara otomatis akan 

menurunkan tingkat return saham perusahaan. Sehingga dalam hal ini terjadi 

hubungan yang berlawanan arah dan signifikan DER terhadap return saham. 

 Penelitian Rafique (2012) yang memperoleh hasil penelitian dimana DER 

memiliki pengaruh yang berlawanan arah serta signifikan terhadap return saham. 

Christanti menyatakan DER berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. 

Selain itu penelitian yang dilakukan Pande dan Sudjarni (2014) menyimpulkan 

bahwa DER berpengaruh terhadap return saham. 

 

1.2.7 Hubungan Return On Asset (ROA) Terhadap Return Saham melalui Debt 

To Equity Ratio (DER) 

   Return On Assets (ROA) semakin tinggi itu berarti bahwa semakin baik 

perusahaan menggunakan assets nya untuk mendapatkan laba, dengan 

meningkatkan nilai Return On Assets (ROA) profitabilitas dari perusahaan semakin 

meningkat. Hal ini membuat investor menjadi tertarik untuk membeli saham 

perusahaan serta berdampak pada harga saham yang semakin meningkat dan diikuti 
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pula dengan  saham yang meningkat dan semakin tinggi. Dengan demikian Return 

On Asset (ROA) berpengaruh  positif terhadap Debt To Equity Ratio (DER). 

Afriyanti (2011) menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh  positif 

terhadap Debt To Equity Ratio (DER). Semakin tinggi Debt To Equity Ratio (DER) 

akan mempengaruhi besarnya laba yang dicapai perusahaan. Artinya semakin 

tinggi Return On Asset (ROA) maka semakin tinggi pula Debt To Equity Ratio 

(DER). Begitu juga sebaliknya semakin rendah Return On Asset (ROA) maka 

semakin rendah pula Debt To Equity Ratio (DER). 

DER memiliki hubungan yang berlawanan terhadap return saham. Penjelasan 

tersebut didukung oleh Rafique (2012) yang memperoleh hasil penelitian dimana 

Debt To Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh yang berlawanan arah serta 

signifikan terhadap return saham. Christanti menyatakan DER berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return saham. Return On Asset (ROA) berhubungan positif 

terhadap Return Saham. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Farhan 

dan Ika (2013) yang menyimpulkan secara parsial ROA mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap return saham. Selain itu penelitian Arisandi (2014) juga 

menyimpulkan secara parsial ROA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. Yang artinya dari ketiga variabel yakni variabel Return On Asset 

(ROA), Debt To Equity Ratio (DER),  dan Return Saham. Return On Asset (ROA) 

berhubungan positif terhadap Debt To Equity Ratio (DER), Debt To Equity Ratio 

(DER) berhubungan negatif terhadap Return Saham sedangkan Return On Asset 

(ROA) berhubungan positif terhadap Return Saham. 

 

1.3 Hipotesis 
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Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

1. Terdapat pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Debt To Equity Ratio 

(DER) pada perusahaan Foods and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. 

2. Terdapat pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham pada 

perusahaan Foods and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015-2017. 

3. Terdapat pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham pada 

perusahaan Foods and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015-2017. 

4. Terdapat pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham melalui 

Debt To Equity Ratio (DER) pada perusahaan Foods and Beverages yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. 

 

 

 

1.4 Kerangka Konseptual 
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Gambar 2.1  

Kerangka Konseptual 

 

 

 

Keterangan : 

   =  Pengaruh Secara Parsial 

   =  Pengaruh Secara Simultan 
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