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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel likuiditas, 

hutang, profitabilitas, dan risiko terhadap return saham perusahaan sektor pertambangan di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah likuiditas yang diukur dengan current ratio, hutang yang diukur dengan debt to equity ratio, 
profitabilitas yang diukur dengan return on asset, dan risiko yang diukur dengan beta. Sedangkan 
untuk variabel dependen menggunakan pengukuran return saham. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan jumlah sampel pada 
penelitian ini sebanyak 37 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan perusahaan sektor 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap return 
saham, hutang berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, profitabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap return saham, dan risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap 
return saham. Hasil ini memberikan implikasi bahwa perlunya mempertimbangkan tingkat hutang 
dan risiko perusahaan untuk menentukan investasi saham yang memberikan return saham yang 
terbaik. 
 
Kata kunci : return saham, likuiditas, hutang, profitabilitas, risiko 
 

ABSTRACT 
The purpose of the research is to determine and analyze the variable effects of liquidity, 

debt, profitability, and risk on the mining sector company's stock returns on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) for the 2014-2017 period. The independent variables used in this study are 
liquidity measured by current ratio, debt as measured by debt to equity ratio, profitability measured 
by return on assets, and risk measured by beta. As for the dependent variable using a 
measurement of stock return. 

The sample selection used purposive sampling method and the number of samples in this 
study is 37 mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Data obtained 
from secondary data on annual reports of mining sector companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) in 2014-2017. The analysis technique used in this study is multiple linear 
regression analysis. 

The results showed that liquidity had no significant effect on stock returns, debt had a 
significant positive effect on stock returns, profitability had no significant effect on stock returns, 
and the risk had a significant negative effect on stock returns. This result implies that it is important 
to consider the level of debt and risk of the company to determine stock investments that provide 
the best stock returns. 

 
Keywords : stock return, liquidity, debt, profitability, risk 
 
LATAR BELAKANG 

Pasar modal merupakan suatu pasar yang terdiri atas instrumen keuangan jangka panjang 
yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dan dapat diperdagangkan dalam 
bentuk hutang maupun modal. Pasar modal memiliki karakteristik dan daya pikat tertentu. Salah 
satu karakteristik pasar modal adalah adanya ketidakpastian nilai perusahaan di masa yang akan 
datang, sedangkan daya pikat yang dimiliki pasar modal adalah merupakan suatu media untuk 
pengumpulan dana selain perbankan dan para investor dapat memilih jenis investasi berdasarkan 
preferensi yang diinginkan. Tujuan utama yang diinginkan oleh para investor adalah saat mereka 
setuju untuk menginvestasikan dananya dalam pasar modal, mereka mendapatkan return dari 
hasil investasinya yang aman dan terjamin. Rasa aman tersebut diperoleh ketika para investor 
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memperoleh informasi yang terbuka, adil, tepat waktu dan dapat dipercaya sebagai dasar untuk 
pengambilan keputusan dalam berinvestasi (Trisnawati, 2009). 

Para investor yang akan melakukan investasi dengan membeli saham di pasar modal akan 
menganalisis kondisi perusahaan terlebih dahulu agar investasi yang dilakukannya dapat 
memberikan keuntungan (return). Memperoleh return (keuntungan) merupakan tujuan utama dari 
aktivitas perdagangan para investor di pasar modal. Para investor menggunakan berbagai cara 
untuk memperoleh return yang diharapkan, baik melalui analisis sendiri terhadap perilaku 
perdagangan saham, maupun dengan memanfaatkan sarana yang diberikan oleh para analis 
pasar modal, seperti broker, dealer, manajer investasi. Pola perilaku perdagangan saham di pasar 
modal dapat memberi kontribusi bagi pola perilaku harga saham di pasar modal tersebut. Pola 
perilaku harga saham akan menentukan pola return yang diterima dari saham tersebut (Budi dan 
Nurhatmini, 2003 yang dikutip dalam Putri, 2012). 

Investor mempunyai berbagai pertimbangan untuk memutuskan sebuah investasi saham di 
pasar modal. Fluktuasi harga saham yang tidak menentu dan mengandung risiko menyebabkan 
ketidakpastian investor dalam menentukan keputusan investasinya. Faktor lain yang turut 
mempengaruhi harga saham adalah faktor makro ekonomi suatu negara seperti pertumbuhan 
ekonomi, inflasi, faktor stabilitas politik dan faktor keamanan. Suatu negara yang tidak bisa 
menjamin keamanan bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara maka dapat 
menurunkan tingkat kepercayaan investor dalam berinvestasi sehingga dapat mempengaruhi 
kinerja pasar modal terutama akan berpengaruh pada harga saham (Priatinah dan Kusuma, 2012). 

Sektor pertambangan merupakan sektor usaha yang mempunyai kinerja yang fluktuatif. 
Ketika investor mengincar saham ini, harga dan return saham pada sektor ini menjadi berfluktuasi. 
Fluktuasi return saham menghasilkan risiko (Hadianto dan Tayana, 2010). 
 

Tabel 1 
Stock Performance ANTM, TINS, dan PTBA  

Periode 30 Desember 2016 – 15 November 2017 
 30 Desember 2016 15 November 2017 Return 

ANTM Rp895 Rp660 -26,26% 
TINS Rp1.075 Rp900 -16,28% 
PTBA Rp2.500 Rp2.245 -10,2% 

  Sumber: Bareksa.com 
 

Tabel 1 menunjukkan kinerja saham tiga emiten tambang BUMN pada 30 Desember 2016 
hingga 15 November 2017. Berdasarkan catatan Bareksa, baik ANTM, TINS, dan PTBA 
mencatat return negatif (Bareksa.com, 2017). 

Berdasarkan fenomena dapat diketahui bahwa sektor pertambangan merupakan sektor 
usaha yang mempunyai kinerja yang fluktuatif, hal ini dapat disebabkan karena turun dan naiknya 
harga komoditas hasil tambang di pasar modal. Hal tersebut memiliki risiko yang dapat 
mempengaruhi harga saham pada sektor pertambangan dan akan berpengaruh pula terhadap 
return saham. 
 
RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang akan dibahas 
sebagai berikut:  
1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap return saham sektor pertambangan 

periode 2014-2017?  
2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap return saham sektor 

pertambangan periode 2014-2017?  
3. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap return saham sektor 

pertambangan periode 2014-2017?  
4. Apakah Beta berpengaruh negatif terhadap return saham sektor pertambangan periode 2014-

2017?  
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LANDASAN TEORI 
 
Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Asumsi dari signaling theory adalah para manajer perusahaan memiliki informasi yang 
lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak luar (investor). Konsep 
signaling pertama kali dipelajari dalam konteks kerja dan produk pasar oleh Akerlof dan Arrow 
yang dikembangkan oleh equilibrium signal oleh Spence (1973) yang menyatakan bahwa 
perusahaan yang baik dapat membedakan diri dengan perusahaan yang buruk dengan 
mengirimkan sinyal yang kridibel mengenai kualitas ke pasar modal. Di dalamnya terdapat dua 
jenis sinyal yaitu sinyal bad news dan good news. Sinyal bad news memberikan informasi berupa 
kinerja yang buruk atau mengalami penurunan, sedangkan good news memberikan informasi 
berupa kinerja perusahaan yang baik atau mengalami peningkatan (Godfrey et al, 2010 yang 
dikutip dalam Reyhan M., 2017). 
 
Efficient Market Hypothesis 

Menurut Tandelilin (2010), istilah tentang pasar yang efisien memang bisa diartikan secara 
berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih 
ditekankan pada aspek informasi, artinya pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua 
sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hal ini, 
informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia baik informasi di masa lalu 
(misalkan laba perusahaan tahun lalu), maupun informasi saat ini (misalkan rencana kenaikan 
dividen tahun ini), serta informasi yang bersifat sebagai pendapat/opini rasional yang beredar di 
pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga (misal, jika banyak investor di pasar 
berpendapat bahwa harga saham akan naik, maka akan informasi tersebut nantinya akan 
tercermin pada perubahan harga saham yang cenderung naik). 
 
RETURN SAHAM 

Tandelilin (2010) mengatakan bahwa tujuan investor dalam berinvestasi adalah 
memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return 
merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan 
atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. 

Secara definitif perhitungan return saham pada penelitian ini menggunakan capital gain 
(loss), dengan demikian return saham dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai 
berikut (Tandelilin, 2010): 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 Saham =
𝑃𝑖𝑡 −  𝑃𝑖𝑡−1

𝑃𝑖𝑡−1
 

Jika harga investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi periode lalu (Pt-1) maka 
terjadi keuntungan modal (capital gain), dan sebaliknya apabila terjadi kerugian modal (capital 
loss). 
 
LIKUIDITAS 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Current Ratio untuk mengukur kemampuan 
perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya dengan melikuidasi aset lancar (yaitu 
mengubah aset lancar menjadi kas). Ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 
menghindari insolvensi dalam jangka pendek (Bodie, Kane dan Marcus, 2014). Current Ratio 
dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Subramanyam dan Wild, 2013): 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

      
HUTANG 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengukur 
tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholders’ equity yang dimiliki 
perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (hutang) 
terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total 
utang semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar 
beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Rumus Debt to Equity Ratio menurut (Ross, 
2010) adalah:  
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𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 
PROFITABILITAS 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Return on Assets untuk menggambarkan sejauh 
mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rasio ROA 
diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aset perusahaan. 
Secara sistematis, rumus untuk menghitung ROA bisa ditulis sebagai berikut (Tandelilin, 2010): 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

Jumlah Aset
 

 
RISIKO 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Beta untuk suatu pengukur volatilitas (volatility) 
return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Dengan demikian Beta 
merupakan pengukur risiko sistematik (systematic risk) dari suatu sekuritas atau portofolio relatif 
terhadap risiko pasar (Hartono, 2017). Untuk mengestimasi besarnya koefisien Beta dapat 
digunakan persamaan Single Index Model sebagai berikut (Tandelilin, 2010): 

𝑅𝑖 =  𝑎𝑖  +  𝛽𝑖𝑅𝑀  + 𝑒𝑖 
 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 
Sumber: olahan penulis 

Gambar 1  
Kerangka Pemikiran 

 
Keterangan: 
 Current Ratio (CR) sebagai variabel bebas (independent variable) 
 Debt to Equity Ratio (DER) sebagai variabel bebas (independent variable) 
 Return On Asset (ROA) sebagai variabel bebas (independent variable) 
 Beta sebagai variabel bebas (independent variable) 
 Return Saham sebagai variabel terikat (dependent variable) 
 
Pengaruh CR terhadap Return Saham 

CR digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 
lancarnya dengan melikuidasi aset lancar (yaitu mengubah aset lancar menjadi kas). Ini 
menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghindari insolvensi dalam jangka pendek 
(Bodie, Kane dan Marcus, 2014). Seberapa besar aktiva lancar yang tersedia mampu menutup 
dengan segera kewajiban lancarnya. Curent ratio yang semakin tinggi menunjukkan semakin 
besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya (Absari 
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dkk., 2013). Sehingga semakin besar CR maka akan semakin baik perfomance kinerja 
perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi performance return saham. Hal ini dapat 
memberikan keyakinan kepada investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut sehingga 
dapat meningkatkan return saham (Erari, 2014). Penelitian terdahulu oleh Prihantini (2009), Ulupui 
(2007) dan Thamrin (2012) menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan 
terhadap return saham. 
Ha1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap return saham  
 
Pengaruh DER terhadap Return Saham 

DER menunjukkan tingginya tingkat hutang maka semakin besar tingkat ketergantungan 
perusahaan terhadap pihak eksternal. Semakin besar beban hutang yaitu biaya bunga yang harus 
dibayarkan oleh perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan (profit), karena biaya 
tersebut harus dibayarkan sebelum laba dialirkan ke pemilik perusahaan. Semakin tinggi risiko dari 
penggunaan hutang yang relatif lebih tinggi akan cenderung menurunkan harga saham (Brigham 
dan Houston, 2006). Menurut Sugiarto (2011), Thrisye dan Simu (2013), Hermawan (2012) dan 
Prihantini (2009) DER berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham.  
Ha2: Hutang berpengaruh negatif terhadap return saham 
 
Pengaruh ROA terhadap Return Saham 

ROA merupakan ukuran seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh 
kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan. Dengan meningkatnya ROA berarti kinerja 
perusahaan semakin baik dan sebagai dampaknya harga saham perusahaan semakin meningkat. 
Dengan meningkatnya harga saham, maka return saham perusahaan yang bersangkutan juga 
meningkat (Susilowati dan Turyanto, 2011). Penelitian terdahulu oleh Prihantini (2009), Ulupui 
(2007), Anwaar (2016), Reyhan (2017) dan Erari (2014) menyatakan ROA berpengaruh positif 
signifikan terhadap return saham. 
Ha3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap return saham 
 
Pengaruh Beta terhadap Return Saham 

Risiko yang tinggi merupakan akibat dari fluktuasi yang tinggi. Dengan tingkat fluktuasi 
tersebut, berarti dividen yang dibayarkan perusahaan terhadap investor juga akan fluktuatif. 
Semakin besar fluktuasi return saham terhadap return pasar maka semakin besar pula beta 
saham tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil fluktuasi return saham terhadap return 
pasar, semakin kecil pula beta saham tersebut. Suatu investasi mempunyai risiko berarti bahwa 
investasi tersebut tidak akan memberikan keuntungan yang pasti. Investor tidak akan tahu dengan 
pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukanya. Dalam keadaan itu investor hanya 
mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu (Utomo, 2007). Menurut Aufa 
(2013) beta berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. 
Ha4: Risiko berpengaruh negatif terhadap return saham 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2017. Tahap pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud dalam pengambilan sampel yaitu sebagai 
berikut: 
1. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 
2. Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 

2014. 
3. Perusahaan tersebut tidak pernah delisting di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-

2017. 
4. Perusahaan tersebut memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan selama periode 

pengamatan. 
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Berdasarkan kriteria sampel tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 37 
perusahaan, berikut 37 perusahaan yang akan diteliti: 

 
Tabel 2 

Data Perusahaan Sampel 
No. Data Perusahaan Sampel Kode 

Saham 
Tanggal IPO 

1. PT. Adaro Energy Tbk  ADRO 16 Juli 2008 
2. PT. Atlas Resources Tbk ARII 8 November 2011 
3. PT. Bara Jaya International Tbk ATPK 17 April 2002 
4. PT. Borneo Lumbung Energy & Metal Tbk BORN 26 November 2010 
5. PT. Baramulti Suksessarana Tbk BSSR 8 November 2012 
6. PT. Bayan Resources Tbk BYAN 12 Agustus 2008 
7. PT. Darma Henwa Tbk DEWA 26 September 2007 
8. PT. Delta Dunia Makmur Tbk DOID 15 Juni 2001 
9. PT. Bumi Resources Tbk BUMI 30 Juli 1990 
10. PT. Golden Energy Mines Tbk GEMS 17 November 2011 
11. PT. Harum Energy Tbk HRUM 6 Oktober 2010 
12. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 18 Desember 2007 
13. PT. Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 1 Juli 1991 
14. PT. Samindo Resources Tbk MYOH 27 Juli 2000 
15. PT. Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK 11 Juli 2007 
16. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 23 Desember 2002 
17. PT. Petrosea Tbk PTRO 21 Mei 1990 
18. PT. Golden Eagle Energy Tbk SMMT 29 Februari 2000 
19. PT. Toba Bara Sejahtera Tbk TOBA 6 Juli 2012 
20. PT. Benakat Integra Tbk BIPI 11 Februari 2010 
21. PT. Elnusa Tbk ELSA 6 Februari 2008 
22. PT. Surya Esa Perkasa Tbk ESSA 1 Februari 2012 
23. PT. Medco Energi International Tbk MEDC 12 Oktober 1994 
24. PT. Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 12 Juli 2006 
25. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 27 November 1997 
26. PT. Cita Mineral Investindo Tbk CITA 20 Maret 2002 
27. PT. Cakra Mineral Tbk CKRA 19 Mei 1999 
28. PT. Central Omega Resources Tbk DKFT 21 November 1997 
29. PT. Vale Indonesia Tbk INCO 16 Mei 1990 
30. PT. J Resources Asia Pasific Tbk PSAB 1 Desember 2007 
31. PT. SMR Utama Tbk SMRU 10 Oktober 2011 
32. PT. Timah (Persero) Tbk TINS 19 Oktober 1995 
33. PT. Citatah Tbk CTTH 7 Maret 1996 
34. PT. Mitra Investindo Tbk MITI 16 Juli 1997 
35. PT. Ratu Prabu Energi Tbk ARTI 30 April 2003 
36. PT. Energi Mega Persada Tbk ENRG 7 Juni 2004 
37. PT. Garda Tujuh Buana Tbk GTBO 9 Juli 2009 

 Sumber: www.sahamok.com, http://web.idx.id/, data olahan penulis  
 
JENIS DAN SUMBER DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan 
tahunan perusahaan sektor pertambangan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Periode 
penelitian dimulai dari tahun 2014-2017. 
 
MODEL PENELITIAN 
 Model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh current ratio, debt to equity ratio, 
return on assets, dan beta terhadap return saham. Persamaan regresi linear berganda pada 
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penelitian ini diadopsi berdasarkan persamaan estimasi regresi linear Widarjono (2009). Model 
regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 
 

RETURNi,t = β0 + β1CRi,t - β2DERi,t + β3ROAi,t - β4BETAi,t + ɛi,t 
Keterangan: 
RETURN : Variabel Dependen (Return Saham) 
β0    : Konstanta 
β1 – β4   : Koefisien dari variabel independen (X) 
CR    : Variabel Independen Likuiditas (Current Ratio) 
DER    : Variabel Independen Hutang (Debt to Equity Ratio) 
ROA    : Variabel Independen Profitabilitas (Return on Asset) 
BETA   : Variabel Independen Risiko (Beta) 
ɛ    : Kesalahan residual (standard error) 
i   : Cross Section Identifiers 
t    : Time Series Identifiers 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
STATISTIK DESKRIPTIF 

Tabel 3 
Statistik Deskriptif 

 
RETURN 
SAHAM CR DER ROA BETA 

 Mean  0.1894  3.3774  0.9335  0.0837  0.0414 
 Median  0.0000  1.6066  0.7366  0.0166  0.0245 
 Maximum  8.4400  72.510  9.7000  4.4000  0.2200 
 Minimum -0.9000  0.0520 -6.6700 -0.7213 -0.1160 
 Std. Dev.  1.0236  8.7016  1.8242  0.5721  0.0559 
 Observations  148  148  148  148  148 

Sumber : data olahan penulis 

Jumlah observasi pada penelitian ini sebanyak 148 observasi dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
1. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Return Saham. Nilai rata-rata pada periode 2014 

– 2017 sebesar 0.1894 dengan nilai maksimum  8.440 yang terdapat pada PT. Delta Dunia 
Makmur Tbk di tahun 2016. Kemudian untuk nilai minimum sebesar -0.90 yang terdapat pada 
PT. Golden Eagel Energy Tbk di tahun 2015. 

2. Variabel independen pada penelitian ini adalah Current Ratio. Nilai rata-rata pada periode 
2014 – 2017 sebesar 3.3774 dengan nilai maksimum 72.510 yang terdapat pada PT. Garda 
Tujuh Buana Tbk di tahun 2016. Kemudian untuk nilai minimum sebesar 0.0520 yang terdapat 
pada PT. Benakat Integra Tbk di tahun 2016. 

3. Variabel independen pada penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio. Nilai rata-rata pada 
periode 2014 – 2017 sebesar 0.9335 dengan nilai maksimum 9.70 yang terdapat pada PT. 
Delta Dunia Makmur Tbk di tahun 2014. Kemudian untuk nilai minimum sebesar -6.670 yang 
terdapat pada PT. Energi Mega Persada Tbk di tahun 2017. 

4. Variabel independen pada penelitian ini adalah Return On Asset. Nilai rata-rata pada periode 
2014 – 2017 sebesar 0.0837 dengan nilai maksimum 4.40 yang terdapat pada PT. Radiant 
Utama Interinsco Tbk di tahun 2014. Kemudian untuk nilai minimum sebesar -0.7213 yang 
terdapat pada PT. Mitra Investindo Tbk di tahun 2015. 

5. Variabel independen pada penelitian ini adalah Beta. Nilai rata-rata pada periode 2014 – 2017 
sebesar 0.0414 dengan nilai maksimum  0.220 yang terdapat pada PT. Petrosea Tbk di tahun 
2015. Kemudian untuk nilai minimum sebesar -0.1160 yang terdapat pada PT. Bayan 
Resources Tbk di tahun 2014. 

 
PENENTUAN JENIS DATA PANEL 

Pemilihan model terdiri dari tiga model yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random 
Effect. Dalam menentukan model estimasi yang tepat, terlebih dahulu perlu dilakukan Uji Chow. Uji 
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Chow dilakukan untuk memilih model penelitian terbaik antara Common Effect atau Fixed Effect. 
Kemudian uji Hausman dilakukan untuk mengetahui jenis model penelitian antara Fixed Effect 
atau Random Effect. Berikut hipotesis yang digunakan dalam Uji Chow (Widarjono, 2009): 

  Ho : Menggunakan model Common Effect 
  Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

  Dengan kriteria pengujian, Ho tidak dapat ditolak apabila nilai pada Cross Section Chi 
Square > 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, apabila Ho ditolak maka model Fixed Effect lebih 
baik dibandingkan model Common Effect. 

 
Tabel 4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 0.832723 (36,107) 0.7303 
Cross-section Chi-square 36.554787 36 0.4429 

   Sumber: data olahan penulis  

Nilai probabilitas Cross Section Chi-Square menunjukkan nilai 0.4429. Nilai tersebut lebih 
besar dibandingkan nilai signifikan yaitu 0.05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian 
ini menggunakan model common effect dan tidak dapat dilanjutkan ke Uji Hausman.  
 
UJI NORMALITAS 

Hipotesis yang akan diuji dalam uji normalitas adalah sebagai berikut (Winarno, 2017): 
 Ho : data terdistribusi normal 
 Ha : data tidak terdistribusi normal 
Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas pada hasil pengujian ≥ 0.05 dan Ho ditolak 

apabila nilai probabilitas pada hasil pengujian < 0.05. 
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  Sumber: olahan penulis 

Gambar 2 

Grafik Histogram – Normality Test 1 

Berdasarkan Gambar 2, hasil uji data menunjukan data tidak terdistribusi normal. Hal 
tersebut dikarenakan probabilitas menunjukan nilai 0.0000 dimana nilai tersebut dibawah nilai 
signifikan yaitu 0.05. Menurut Ghozali (2016) data yang tidak terdistribusi secara normal dapat 
ditransformasi agar menjadi normal. Hal yang harus dilakukan adalah mendeteksi adanya data 
outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 
berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk 
sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Perusahaan-perusahaan yang sudah dikeluarkan 
dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5 
Data Outliers 

 
No. Data Perusahaan Sampel Kode Saham Tahun 

1. PT. Delta Dunia Makmur Tbk DOID 2016 
2. PT. Bumi Resources Tbk BUMI 2016 
3. PT. Resources Alam Indonesia Tbk KKGI 2016 
4. PT. Adaro Energy Tbk ADRO 2016 
5. PT. Harum Energy Tbk HRUM 2016 
6. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 2016 
7. PT. Medco Energi Internasional Tbk MEDC 2017 
8. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2016 
9. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 2016 
10. PT. J Resources Asia Pasific Tbk PSAB 2015 
11. PT. Petrosea Tbk PTRO 2016 
12. PT. Mitra Investindo Tbk MITI 2014 
13. PT. Cita Mineral Investindo Tbk CITA 2014 
14. PT. Petrosea Tbk PTRO 2017 
15. PT. Timah (Persero) Tbk TINS 2016 

Sumber: olahan penulis 

Setelah dilakukan outlier, terdapat sebanyak 15 data yang telah dikeluarkan dalam 
penelitian. Dengan demikian total observasi dalam penelitian menjadi sebanyak 133 observasi. 
Kemudian setelah dilakukan outliers, maka diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut: 
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  Sumber: olahan penulis 

Gambar 3 

Grafik Histogram – Normality Test 2 

Berdasarkan Gambar 3, hasil tersebut menunjukan data sudah terdistribusi normal. Hal 
tersebut dikarenakan probabilitas menunjukan nilai 0.098919 dan nilai tersebut diatas nilai 
signifikan yaitu 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak dan memiliki arti bahwa 
data tersebut terdistribusi normal. 
 
UJI ASUMSI KLASIK 

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Suatu 
model dapat dinyatakan memenuhi asumsi klasik apabila telah memenuhi syarat uji normalitas, 
terhindar dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokolerasi.  
 
UJI MULTIKOLENIERITAS 

Pada uji multikolenieritas, jika variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi 
(diatas 0.80) maka hal ini mengindikasikan adanya multikolenieritas (Gujarati, 2010). 
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Tabel 6 

Hasil Uji Multikolenieritas 

 

Sumber: data olahan penulis 

Berdasarkan hasil data pada Tabel 6 menunjukan bahwa koefisien korelasi kurang dari 
0.80 dan dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat atau terbebas dari 
unsur multikolenieritas. Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai korelasi tertinggi berada 
pada DER dan ROA dengan nilai korelasi sebesar 0.147273. 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 
Hipotesis yang akan diuji dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser 

adalah sebagai berikut (Gujarati, 2007): 
Ho : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model 
Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai probabilitas lebih besar 
dari α = 5% maka Ho tidak dapat ditolak dan jika nilai probabilitas lebih kecil dari α = 5% maka Ho 
ditolak. 

 
Tabel 7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Dependent Variable: RESABS   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/20/18   Time: 20:45   
Sample: 2014 2017   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 34   
Total panel (unbalanced) observations: 133  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.291393 0.031574 9.228857 0.0000 
CR -0.002591 0.002469 -1.049461 0.2959 

DER 0.016787 0.012232 1.372403 0.1723 
ROA -0.048959 0.037710 -1.298305 0.1965 
BETA 0.538959 0.392387 1.373539 0.1720 
Sumber: olahan penulis 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 7 menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing-
masing variabel independen lebih besar dari nilai signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Ho dari uji heteroskedastisitas ini tidak dapat ditolak. Dengan demikian, penelitian ini 
terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 
 
UJI AUTOKOLERASI 

Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi uji autokorelasi dengan menggunakan Lagrange 
Multiplier Tests adalah sebagai berikut (Winarno, 2017): 

  Ho : Tidak terdapat masalah autokorelasi didalam model 
  Ha : Terdapat masalah autokorelasi didalam model 

Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas > 0.05 dan Ho ditolak apabila nilai 
probabilitas ≤ 0.05. 

 

 CR DER ROA BETA 

CR  1.000000 -0.084741 -0.083889 -0.107897 
DER -0.084741  1.000000  0.147273  0.019125 
ROA -0.083889  0.147273  1.000000  0.086476 
BETA -0.107897  0.019125  0.086476  1.000000 
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Tabel 8 
Hasil Uji Autokorelasi 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-
sided 
        (all others) alternatives  

 Test Hypothesis 

 
Cross-
section Time Both 

Breusch-Pagan  2.250015  0.361610  2.611625 
 (0.1336) (0.5476) (0.1061) 

Sumber: data olahan penulis 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk data 
panel yaitu 0.1061. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikan yaitu 0.05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi. 
 
ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Berdasarkan hasil regresi penelitian, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 
RETURN SAHAM = - 0.052207 + 0.000590CR + 0.047543DER + 0.062832ROA - 1.452763BETA 
     (0.8828)  (0.0177)      (0.3048)          (0.0237) 

Berdasarkan hasil regresi penelitian, maka diperoleh persamaa regresi linear berganda 
sebagai berikut:  
1. Konstanta sebesar -0.052207 memberikan indikasi bahwa jika diasumsikan variabel 

independen konstan maka Return Saham akan mengalami penurunan sebesar 0.052207%. 
2. Koefisien sebesar 0.000590, yang artinya jika diasumsikan Current Ratio meningkat sebesar 

1% akan meningkatkan rata-rata Return Saham pada perusahaan sektor pertambangan di BEI 
periode 2014-2017 sebesar 0.000590%. Dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

3. Koefisien sebesar 0.047543, yang artinya jika diasumsikan Debt to Equity Ratio meningkat 
sebesar 1% akan meningkatkan rata-rata Return Saham pada perusahaan sektor 
pertambangan di BEI periode 2014-2017 sebesar 0.047543%. Dengan asumsi variabel lain 
bersifat konstan. 

4. Koefisien sebesar 0.062832, yang artinya jika diasumsikan Return On Asset meningkat 
sebesar 1% akan meningkatkan rata-rata Return Saham pada perusahaan sektor 
pertambangan di BEI periode 2014-2017 sebesar 0.062832%. Dengan asumsi variabel lain 
bersifat konstan. 

5. Koefisien sebesar -1.452763, yang artinya jika diasumsikan Beta meningkat sebesar 1 satuan 
akan menurunkan rata-rata Return Saham pada perusahaan sektor pertambangan di BEI 
periode 2014-2017 sebesar 1.452763 satuan. Dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

Berdasarkan hasil koefisien regresi dari semua variabel yang telah di uji pada penelitian ini, 
dapat disimpulkan bahwa aspek Beta memiliki koefisien regresi terbesar yaitu 1.452763. Dengan 
kata lain bahwa Beta merupakan variabel dominan yang mempengaruhi potensi Return Saham 
perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2014-2017. 
 
GOODNESS OF FIT MODEL (F TEST) 

Hipotesis yang digunakan dalam Goodness of Fit Model (F Test) adalah sebagai berikut 
(Gujarati, 2007): 

Ho = model goodness if fit tidak dapat digunakan 
Ha = model goodness of fit dapat digunakan 

Apabila nilai signifikan probabilitas F-statistik lebih kecil sama dengan 0.05, maka Ho 
ditolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikan probabilitas F-statistik lebih besar dari 0.05, maka Ho 
tidak dapat ditolak. 
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Tabel 9 
Goodness of Fit (F test) 

R-squared 0.088940     Mean dependent var -0.059335 
Adjusted R-squared 0.060469     S.D. dependent var 0.428789 
S.E. of regression 0.415623     Akaike info criterion 1.118793 
Sum squared resid 22.11104     Schwarz criterion 1.227453 
Log likelihood -69.39974     Hannan-Quinn criter. 1.162948 
F-statistic 3.123911     Durbin-Watson stat 2.381110 
Prob(F-statistic) 0.017242    

Sumber: data olahan penulis 

Berdasarkan pada hasil probabilitas dengan uji F adalah 0.017242. Maka, dapat 
disimpulkan bahwa pada penelitian ini, semua variabel bebas layak digunakan dengan hasil 
kurang dari 0,05.  
 
UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Uji koefisien determinasi biasa disebut dengan adjusted R2 yang menunjukkan kemampuan 
model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai 
R2 selalu berada diantara 0 dan 1. Semakin besar nilai R2, semakin baik kualitas model, karena 
semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel 
dependen (Winarno, 2011). 

 
Tabel 10 

Uji Koefisien Determinasi 
R-squared 0.088940     Mean dependent var -0.059335 
Adjusted R-
squared 0.060469     S.D. dependent var 0.428789 
S.E. of regression 0.415623     Akaike info criterion 1.118793 
Sum squared resid 22.11104     Schwarz criterion 1.227453 
Log likelihood -69.39974     Hannan-Quinn criter. 1.162948 
F-statistic 3.123911     Durbin-Watson stat 2.381110 
Prob(F-statistic) 0.017242    

Sumber: data olahan penulis 

Berdasarkan pada hasil adjusted R2 adalah 0.060469. Maka, dapat disimpulkan bahwa 
variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat (Return Saham) sebesar 
6.05% dimana sisanya yaitu 93.95% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel didalam 
penelitian ini. 
 
UJI STATISTIK T 

Hipotesis dalam uji statistik t yaitu dengan membandingkan probabilitas masing-masing 
koefisien regresi dengan signifikasi sebesar 5% (Gujarati, 2007), dengan hipotesis sebagai berikut: 

 Ho = Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
 Ha = Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
Dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Jika probability lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh signifikan 
b. Jika probability lebih besar sama dengan 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan 
c. Parameter Coefficient Regresi bersimbol negatif menunjukkan memiliki pengaruh 

negatif 
d. Parameter Coefficient Regresi bersimbol positif menunjukkan memiliki pengaruh positif 

 
Current Ratio 
Pada penelitian ini Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa Ho1 tidak dapat ditolak dan Ha1 ditolak. 
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Debt to Equity Ratio 
Pada penelitian ini Debt to Equity Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap Return Saham. 
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Ho2 tidak dapat ditolak dan Ha2 tolak. 
 
Return On Asset 
Pada penelitian ini Return On Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Dengan 
demikian dapat dinyatakan bahwa Ho3 tidak dapat ditolak dan Ha3 ditolak. 
 
Beta 
Pada penelitian ini Beta berpengaruh negatif signifikan terhadap Return Saham. Dengan demikian 
dapat dinyatakan bahwa Ho4 ditolak dan Ha4 tidak dapat ditolak. 
 
IMPLIKASI MANAJERIAL 

Risiko merupakan salah satu faktor penting bagi investor dalam mempertimbangkan 
investasinya. Saham merupakan suatu bentuk investasi dan setiap investasi tidak akan luput dari 
risiko, investor maupun perusahaan harus dapat mengukur risikonya masing-masing. Risiko yang 
tinggi merupakan akibat dari fluktuasi yang tinggi. Semakin saham berfluktuasi tinggi maka 
investasi semakin tidak memberikan keuntungan yang pasti. Kondisi seperti ini tidak memberikan 
rasa aman bagi investor untuk menginvestasikan hartanya di perusahaan tersebut. Hal ini dapat 
membawa dampak pada menurunnya harga saham dan return saham akan ikut menurun. 

Bagi perusahaan walaupun hasil perhitungan DER mengarah positif, bukan berarti 
perusahaan dapat membuat keputusan penggunaan hutang dengan setinggi-tingginya. Hal ini 
dikarenakan semakin besar hutang akan menyebabkan semakin besar ketergantungan 
perusahaan terhadap pihak luar, sehingga tingkat risiko perusahaan akan semakin besar dalam 
memenuhi kewajibannya. Mengingat hal tersebut, serta mempertimbangkan bahwa dalam model 
ini, pengaruh variabel CR, DER, ROA, dan Beta terhadap return saham, hanya kecil (Adjusted R2 
= 6,05%), maka pihak manajemen dapat mempertimbangkan variabel lain, yang dapat lebih kuat 
mempengaruhi return saham (capital gain) perusahaan. Variabel tersebut, antar lain, faktor 
eksternal seperti volatilitas harga minyak (produk tambang) dunia, pertumbuhan ekonomi nasional 
(permintaan hasil tambang berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi) dan kurs (mengingat 
beberapa produk tambang, diukur dalam harga satuan mata uang USD). 

Bagi perusahaan meskipun hasil ROA tidak signifikan, bukan berarti investor dapat 
mengabaikan rasio ROA suatu perusahaan, karena penting bagi investor untuk menilai prospek 
perusahaan di masa datang dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. 
Perusahaan dengan ROA yang besar akan menarik minat para investor untuk menanamkan 
dananya ke dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena ROA yang besar akan menunjukkan 
kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik. 

Bagi perusahaan meskipun CR tidak bersifat signifikan, perusahaan dalam penelitian 
sebaiknya tetap memperhatikan tingkat likuiditas perusahaan walaupun investor tidak menjadikan 
likuiditas sebagai salah satu faktor penentu keputusan investasi mereka, karena dengan likuiditas 
perusahaan yang baik akan mencerminkan kondisi perusahaan yang baik. CR yang terlalu rendah 
ataupun terlalu tinggi dianggap kurang baik, maka penting bagi perusahaan untuk 
mempertahankan CR yang optimal agar menjaga performance kinerja perusahaan, sehingga 
investor dapat yakin untuk memiliki saham perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dapatkan dari nilai koefisien regresi pada seluruh 
variabel yang telah di uji pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Beta memiliki koefisien 
regresi terbesar. Dengan kata lain bahwa Beta merupakan variabel dominan yang mempengaruhi 
potensi Return Saham perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2014-2017. Beta 
merupakan gambaran dari risiko sistematik atau risiko pasar atau risiko umum seperti contohnya 
peningkatan suku bunga, kenaikan inflasi, dan volatilitas pasar yang tinggi. Investor dan calon 
investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor yang termasuk dalam risiko sistematik sebagai 
acuan atau tolak ukur dalam pengambilan keputusan investasi saham pada perusahaan sektor 
pertambangan di BEI periode 2014-2017. 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Likuiditas (Current Ratio) tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Hal ini menjelaskan 
bahwa kenaikan atau penurunan rasio CR merupakan variabel independen yang tidak 
mempengaruhi kenaikan atau penurunan variabel dependen return saham. 

2. Hutang (Debt to Equity Ratio) berpengaruh positif terhadap Return Saham. Pengaruh positif 
menunjukkan semakin tinggi DER maka Return Saham yang dihasilkan akan meningkat 
dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. DER menggambarkan komposisi atau struktur 
modal dari total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 
yang tumbuh pasti akan memerlukan hutang sebagai dana tambahan untuk memenuhi 
pendanaan pada perusahaan yang tumbuh. Perusahaan tersebut memerlukan banyak dana 
operasional yang tidak mungkin dapat dipenuhi hanya dari modal sendiri yang dimiliki 
perusahaan. Namun walaupun hasil perhitungan mengarah positif, bukan berarti perusahaan 
dapat membuat keputusan penggunaan hutang dengan setinggi-tingginya. Hal ini dikarenakan 
semakin besar hutang akan menyebabkan semakin besar ketergantungan perusahaan 
terhadap pihak luar, sehingga tingkat risiko perusahaan akan semakin besar dalam memenuhi 
kewajibannya.  

3. Profitabilitas (Return On Asset) tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Hal ini 
menjelaskan bahwa kenaikan atau penurunan rasio ROA merupakan variabel independen 
yang tidak mempengaruhi kenaikan atau penurunan variabel dependen return saham. 

4. Risiko (Beta) berpengaruh negatif terhadap Return Saham. Pengaruh negatif menunjukkan 
semakin tinggi Beta maka Return Saham yang dihasilkan akan menurun dengan asumsi 
variabel lain bersifat konstan. Beta merupakan gambaran risiko sistematik dari suatu sekuritas 
atau portofolio relatif terhadap return pasar. Risiko yang tinggi merupakan akibat dari fluktuasi 
yang tinggi. Semakin saham berfluktuasi tinggi maka investasi semakin tidak memberikan 
keuntungan yang pasti. Kondisi seperti ini tidak memberikan rasa aman bagi investor untuk 
menginvestasikan hartanya di perusahaan tersebut. Hal ini dapat membawa dampak pada 
menurunnya harga saham dan return saham akan ikut menurun.  

 
KETERBATASAN PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masih terdapat adanya keterbatasan dalam 
penelitian ini, yaitu: 
1. Dilihat dari variabel independen, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel internal 

(Likuiditas, Hutang, dan Profitabilitas) dan satu variabel eksternal (Risiko). 
2. Dilihat dari periode penelitian, penelitian ini menggunakan periode 2014-2017. 
 
SARAN  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatan  penelitian, maka saran yang dapat peneliti 
berikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi investor dan calon investor untuk saham perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

pada BEI yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebaiknya memperhatikan Debt to Equity 
Ratio dan Beta (risiko sistematik atau risiko pasar) perusahaan seperti peningkatan suku 
bunga, kenaikan inflasi, dan volatilitas pasar yang tinggi sebagai acuan atau tolak ukur dalam 
pengambilan keputusan investasi, karena dalam penelitian ini terbukti bahwa Beta (risiko 
sistematik atau risiko pasar) dan Debt to Equity Ratio perusahaan berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. 

2. Bagi perusahaan sebaiknya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan 
pertimbangan bagi perusahaan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja 
keuangan perusahaan. 

3. Bagi akademisi dalam rangka memperkaya hasil kajian penelitian berikutnya diharapkan dapat 
menambah variabel dari rasio keuangan lainnya. 
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