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ABSTRACT 

This research was performed to examine the influence of financial ratio to stock return by 

companies that include in LQ-45 index from 2009 to 2013 periods. Financial ratio in this 

research intersects in four independent variables, such as leverage measured by DER, 

profitability measured by ROE, efficiency measured by inventory turn over , and liquidity 

measured by current ratio. 

Analyze technique used for this reaserch is multiple linier regression. Data used in this 

reaserch were obtained from companies financial report. The number of sample for this 

reaserch is 12 companies that include in LQ-45 index 

This reaserch has been analyzed with Eviews 7 program, and during the significance test 

it indicated that common effect was the most appropriate method. The result of this 

reaserch shows that leverage have a negative and significant effect to stock return, 

profitability have positive and significant effect to stock return , efficiency have positive but 

no signifficant effect to stock return and liquidity have negative but no signifficant effect to 

stock return. 
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PENDAHULUAN 

 

Perusahaan adalah  suatu organisasi atau badan yang didirikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Tetapi, tujuan utama 

perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profitdan memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham. Untuk memenuhi tujuan tersebut perusahaan harus terus 

berkembang untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain.Perusahaan memerlukan 

tambahan modal untuk dapat berkembang.Menurut Jogiyanto (2013) salah satu cara 
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perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal adalah menambah jumlah dari 

kepemilikan dengan menerbitkan saham baru yang dapat dijual dengan ditawarkan ke 

public (gopublic).Pasar modal merupakan sarana dan tempat perusahaan go public 

menjual surat berharganya kepada investor. Investor sendiri memilikitujuan utama untuk 

mendapatkan tingkat pengembalian (return ) yang akan diterima di masa yang akan 

datang.  

Return  Saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi dari dana yang 

sudah diinvestasikan yang dapat dinikmati oleh investor (Sutriani, 2014). Pengukuran 

menggunakan return  saham untuk mengukur perkembangan suatu perusahaan 

merupakan metode yang paling sering digunakan oleh investor. Maka memiliki return  

saham yang baik akan sangat memudahkan suatu perusahaan untuk menarik minat 

investor dalam menanamkan modalnya.Namun para investor tidak dapat hanya 

menggunakan return  saham untuk menilai perkembangan perusahaan dalam memilih 

saham namun perlu melakukan analisis yang lebih mendalam. Salah satu caranya adalah 

dengan melakukan analisis kinerja keuangan. 

Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan investor dapat menggunakan 

informasi yang ada dalam laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut kita dapat 

melihat instrument apa saja yang bisa mengintepretasikan kinerja keuangan dengan 

melakukan analisis laporan keuangan. Salah satu analisis terhadap laporan keuangan 

adalah analisis rasio-rasio keuangan , analisis yang umum digunakan oleh investor 

sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi karena dapat 

menggambarkan tingkat pengembalian / return  yang akan didapatkan investor. 

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar  suatu perusahaan menggunakan 

hutang sebagai modal. Menurut Ross et al (2010) sebuah perusahaan yang lebih sukses 

akan mengambil lebih banyak utang sehingga investor yang rasional cenderung 

menyimpulkan tingginya nilai perusahaan dari tingginya tingkat utang. Ross et al (2010) 

juga melanjutkan bahw harga saham perusahaan mengalami peningkatan ketika tingkat 

leverage perusahaan tersebut meningkat.  Harga saham meningkat return saham pun 

juga akan meningkat. Salah satu rasio leverage adalah debt ratio. 

Rasio profitabilitas merupakan  ukuran kesanggupan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Menurut Gibson (2011) profitability menjadi perhatian penting untuk 

pemegang saham karena mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen. Maka 
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perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mendapatkan respon positif dari pemilik 

perusahaan (pemegang saham) , respon positif tersebut akan berdampak pada 

meningkatnya return  saham. Salah satu rasio profitabilitas yang merupakan indikator 

yang sangat penting bagi para investor adalah ROE. Menurut Jones (2014) ROE 

merupakan variabel penting dalam analisa sekuritas karena merupakan komponen kunci 

dalam menentukan pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividend. 

Rasio aktivitas merupakan ukuran kemampuan aktiva perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan. Menurut Hidayat (2010) semakin tinggi rasio aktivitas akan 

menunjukkan tingkat penjualan yang tinggi. Salah satu rasio dalam mengukur aktivitas 

yang umum digunakan adalah rasio inventory turnover. Semakin tinggi tingkat perputaran 

persediaan , semakin cepat dana yang tertanam dalam persediaan berputar kembali 

menjadi uang kas. Maka semakin tinggi rasio ini akan semakin menarik minat investor dan 

meningkatkan permintaan akan saham yang berdampak pada meningkatnya return 

saham. 

Rasio Likuiditas menurut Gitman (2006)merupakan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek.Maka Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan 

lebih menarik minat investor.Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan tingginya 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga akan 

menarik investor dan meningkatkan permintaan akan saham yang berdampak pada 

meningkatnya return saham.  Salah satu rasio likuditas yang sering digunakan adalah 

current ratio.   

KAJIAN TEORI 

Teori Sinyal 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal (good news /bad news)pada pengguna laporan keuangan. 

Sinyal bad news dapat berupa kinerja yang buruk atau mengalami penurunan , sedangkan 

good news dapat berupa kinerja perusahaanyang baik atau mengalami peningkatan. 

Rasio profitabilitas , leverage , aktivitas dan likuiditas yang tinggi menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik maka  perusahaan yang memberikan sinyal tersebut akan 

mendapatkan respon positif dari investor yang mempercayai sinyal tersebut, dimana 

respon positif tersebut akan membuat return saham meningkat.  
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Pasar Modal 

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

pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Gitman (2006) menyatakan pasar 

modal adalah pasar yang memungkinkan suppliers dan demanders dana jangka panjang 

untuk melakukan transaksi , termasuk menerbitkan sekuritas bisnis dan pemerintah. 

Sedangkan Emeryet. al.,(2007) menyatakan pasar modal adalah pasar di mana sekuritas 

keuangan, seperti saham dan obligasi, dibeli dan dijual. 

Saham 

Salah satu instrumen yang diperjual belikan di pasar modal adalah saham.Menurut 

Emeryet. al.,(2007) saham adalah bagian dari ekuitas di perusahaan , ekuitas yang 

mewakili kepemilikan.Menurut Jones (2014) ada dua macam saham yaitu : 

a. Preferredstock adalah efek ekuitas dengan klaim intermediate (antara 

pemegang obligasi dan pemegang saham) atas aset perusahaan dan laba. 

b. Commonstock  adalah efek ekuitas yang mewakili kepemilikan di sebuah 

perusahaan. 

Return Saham 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perdagangan saham suatu 

perusahaan adalah return saham. Return  saham adalah tingkat keuntungan yang 

dinikmati oleh pemodal atas investasi yang dilakukannya.  

Sharpe et. al., (2006) merumuskan perhitungan return  saham sebagai berikut  

 

Rt =   
(Pt – Pt−1)

Pt−1
 

 

Kinerja Keuangan 

Salah satu cara investor untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan return  

saham adalah dengan melakukan analisis kinerja keuangan karena kinerja keuangan 

merupakan salah satu indikator dalam mengukur bagaimana perusahaan mengelola 

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



sumber daya yang mereka miliki.Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan. 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut PSAK No.1 (Revisi 2013) laporan keuangan adalah suatu 

pengajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jones 

(2014) menyatakan laporan keuangan adalah data keuangan tentang perusahaan, 

terutama neraca dan laporan laba rugi yang diterbitkan oleh perusahaan.Sedangkan 

laporan keuangan menurut  Kieso et. al.,(2014)merupakan sarana pengkomunikasian 

informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang menampilkan 

sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. 

Analisa Laporan Keuangan 

Gibson (2011) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan memiliki berbagai 

macam teknik untuk memperhitungkan dan membandingkan data yang disajikan dalam 

laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi perusahaan. Sedangkan menurut 

Subramanyam dan Wild (2010) analisis laporan keuangan merupakan pengunaan laporan 

keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan , dan untuk menilai 

kinerja keuangan dimasa depan. Reilly & Brown (2012) menyatakantujuan analisis laporan 

keuanganadalah untuk mengevaluasi kinerja manajemen di beberapa daerah penting, 

termasuk profitabilitas, efisiensi, dan risiko. 

Rasio Keuangan 

Gibson (2011) menyatakan rasio keuangan yang digunakan untuk 

menginterpretasikan dan menjelaskan laporan keuangan. Gibson (2011) juga 

menambahkan bahwa jika digunakan dengan benar, maka rasio keuangan dapat menjadi 

alat yang efektif dalam mengevaluasi likuiditas, posisi utang, dan profitabilitas perusahaan 

, dan mungkin tidak ada alat yang lebih efektif dari pada  penggunanan rasio keuangan 

secara tepat dalam mengevaluasi di mana perusahaan secara finansial dan 

memproyeksikan masa depan keuangan perusahaan.  

Rasio leverage 

Rasio leverage menurutGibson (2011) mengukur tingkat perlindungan dari supplier 

dana jangka panjang. Menurut Brealey et. al., (2011) menyatakan rasio leverage 

mengukur seberapa banyak hutang keuangan perusahaan. 
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Rasio Profitabilitas 

Menurut Gibson (2011) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Dilanjutkan olehGibson (2011)  bahwa profitabilitasmenjadi perhatian 

penting untuk pemegang saham karena mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk 

dividen. 

Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas menurut Gitman (2006) adalahmengukur kecepatan dengan berbagai 

akun yang dikonversi menjadi penjualan atau kas arus masuk atau arus kas keluar 

Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas menurut Gitman (2006) adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek.Rasio likuiditas menurut Sharpeet. al., (2006) adalah 

rasio yang bertujuan utuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi dengan 

cepat kewajiban jangka pendeknya. 

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1: Leverage berpengaruh positif terhadap return  saham 

Hutang (leverage) merupakan salah satu faktor penting dalam unsur 

pendanaan.Rasio leveragemenunjukkan seberapa besar  suatu perusahaan 

menggunakan hutang sebagai modal. Sedangkan Sutriani (2014) menggambarkan 

leverage sebagai alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada 

kreditur dalam membiayai aset perusahaan.Menurut Ross et al (2010) menyatakan bahwa 

sebuah perusahaan yang lebih sukses akan mengambil lebih banyak utang sehingga 

investor yang rasional cenderung menyimpulkan tingginya nilai perusahaan dari tingginya 

tingkat utang. Dilanjutkan olehRoss et. al., (2010) bahwa harga saham meningkat pada 

saat perusahaan-perusahaan melakukan exchange offers yangmeningkatkan leverage 

dan sebaliknya, harga saham menurun pada saat perusahaan melakukan exchange offers 

yang menurunkan leverage. Maka dapat disimpulkan meningkatnya tingkat leverage akan 

menyebabkan harga saham meningkat dan return  saham pun juga akan meningkat.  

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap return  saham 

Menurut Gibson (2011) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Godfrey et al (2010) menyatakanmenurut teori sinyal, jika manajer 

mengekspektasi tingkat pertumbuhan profitabilitas yang tinggi di masa depan, maka 

mereka akan mencoba memberikan sinyal tersebutkepada investor dan jika investor 
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mempercayai sinyal tersebut maka harga saham akan meningkat dan pemegang saham 

(dan manajer yang bertindak dalam kepentingan mereka) akan mendapatkan keuntungan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa karena profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan yang baik maka investor akan merespon positif sinyal tersebut sehinggareturn  

sahamperusahaan pun akan meningkat. 

H3: Aktivitas berpengaruh positif terhadap return  saham 

Rasio aktivitas menurut Gitman (2006) adalahmengukur kecepatan dengan berbagai 

akun yang dikonversi menjadi penjualan atau kas arus masuk atau arus kas keluar.Maka 

semakin tinggi rasio ini semakin baik karena menunjukkan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam melakukan penjualan.Salah satu pengukuran rasio aktivitas adalah 

invetory turn over. Menurut Ross et. al., (2010) semakin tinggi rasio ini menunjukkan 

semakin efisien perusahaan mengelola persediannya. Maka dapat disimpulkan aktivitas 

yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik maka perusahaan yang 

memberikan sinyal tersebut akan mendaptkan respon positif dari , dimana respon positif 

tersebut akan membuat return saham meningkat.  

H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap return  saham 

Rasio Likuiditas menurut Gitman (2006) adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio likuiditas menurut Sedangkan 

menurut Gibson (2011) kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeksangatlah penting karena jika entitas tidak dapat mempertahankan kemampuan 

membayar utang jangka pendek, maka tidak akan mampu memuaskan para pemegang 

sahamnya, bahkan entitas dengan profit yang sangat tinggi pun akan menganggap 

entitasnya bangkrut jika gagal memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada 

kreditur.Maka dapat disimpulkanTingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan bahwa 

perusahaan berada dalam kondisi yang baik sehingga akan meningkatkan permintaan 

akan saham yang berdampak pada meningkatnya return saham. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non bank yang tergabung dalam indeks 

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai uji untuk melihat pengaruh 

Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Aktivitas  terhadap return  saham pada perusahaan 

non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Penelitian 
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ini menggunakan data kurun waktu sepanjang tahun 2009-2013 sebagai periode 

penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari 

Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) dan literatur-literatur lainnya yang 

berhubungan dengan objek yeng sedang diteliti. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode dokumentasi  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik 

deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dalam uji asumsi 

klasik peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autkoroleasi. Sementara untuk uji hipotesis menggunakan uji t (parsial) dan uji f (simultan). 

Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling yang merupakan 

pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria. Hasilnya, diperoleh 12 Perusahaan 

non Bank yang termasuk Indeks LQ-45 sebagai sampel dalam penelitian ini.  

 

MODEL PENELITIAN 

  𝑌𝑖,𝑡= α + β1DERi,t + β2ROE i,t+ β3CRi,t  + β4 InToi,t+ ei,t 

Keterangan: 

a    = Intercept /Konstanta 

b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien Regresi 

DER   = Leverage 

ROE   = Return  On Equity 

CR   = Current Ratio 

InTo   = Inventory Turnover 

i   = Perusahaan 

t   = Periode tahun 

e   = Kesalahan Residual (error) 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: statistic deskriptif, 

penentuan model regresi data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan analisis hasil 

penelitian serta implikasi manajerial.  

Statistik deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari mean, median, maximum, minimum 

dan standar deviasi. Berdasarkan hasil uji regresi data panel, model data penelitian ini 
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adalah Common Effect Model. Dengan menggunakan regresi tersebut, nilai koefisien 

determinasi atau Adjusted R2 sebesar 12.7895%. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Berdasarkan uji normalitas melalui Probability Jarque – Bera nilai yang dihasilkan 

sebesar 0.122721 dan berada diatas α = 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

residual data telah terdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Uji dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi linier antar variabel independen. 

Dengan melihat hasil correlation matrix, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel 

independen didalam penelitian ini tidak ada unsur multikolinearitas. Karena nilai koefisien 

antar variabel dibawah 0,85. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu 

observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji 

Park. Hasil uji Park menunjukkan bahwa probabilitas koefisien masing – masing variabel 

independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan bahwa ada korelasi antara error periode sebelumnya 

dimana pada uji asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dinyatakan tidak terdapat 

masalah autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada pada batas 1.54 – 2.46. Nilai 

Durbin-Watson dalam penelitian berada pada batas 1.54 – 2.46 yaitu sebesar 1.627944. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tebebas dari masalah autokorelasi. 

Pengujian Hipotesis 

Uji f  

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama – sama semua variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. nilai Prob (F-statistic) 

sebesar 0.035010 lebih kecil daritingkat signifikansi α sebesar 0.05yang artinya 

menunjukkan bahwa secara simultan (bersama – sama), variabel leverage , profitabilitas , 

aktivitas , dan likuiditas mempengaruhi return  saham secara signifikan. 
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Analisis Hasil Pembahasan 

Pengaruh Leverage terhadap Return  Saham 

Rasio leverage yang diproksikan melalui variabel DER digunakan untuk mengukur 

seberapa besar suatu perusahaan menggunakan hutang sebagai modal.  Maka semakin 

besar rasio ini semakin besar juga beban resiko yang ditanggung oleh investor karena 

semakin besar rasio ini menggambarkan semakin besar pembiayaan dengan hutang 

perusahaan maka semakin besar pula beban bunga yang akan mengurangi besarnya 

laba. Sebagian Investor menggangap bahwa perusahaan dengan leverage yang besar 

atau mengalami peningkatan menunjukkan pertumbuhan suatu perusahaan. Karena 

perusahaan yang ingin berkembang membutuhkan tambahan dana yang salah satunya 

bisa didapatkan melalui hutang. Selain itu perusahaan yang mengekspektasi profit yang 

tinggi dimasa yang akan datang juga cenderung meningkatkan tingkat hutangnya. Namun 

demikian nampaknya beberapa investor justru memandang bahwa leverage menunjukkan 

seberapa besar  suatu perusahaan menggunakan hutang sebagai modal. Maka semakin 

besar rasio ini semakin besar juga beban resiko yang ditanggung oleh investor yang 

mengakibatkan berkurangnya intensi investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil regresi penelitian ini yang menyatakan leverage 

berpengaruh signifikan terhadap return saham maka dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar investor pada perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 dalam penelitian 

ini menggangap bahwa peningkatan DER merupakan sinyal negatif . 

Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Ross et. al., 

(2010) yang menyatakan bahwa leverage yang semakin meningkat memberikan pengaruh 

positif terhadap harga saham. Yang berarti akan berdampak positif juga terhadap return  

saham. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Medyawati & Yunanto (2009) dan Arista & Astohar (2012)  dimana leverage memiliki 

pengaruh negatif terhadap return saham. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Return  Saham 

Rasio profitabilitas yang diproksikan melalui variable ROE digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROE yang semakin 

tinggi semakin menunjukan kondisi dan prospek perusahaan yang baik dan 

investor akan merespon positif sinyal tersebut sehingga return saham perusahaan 

pun akan meningkat.Hal tersebut dikarenakan profitabilitas yang tinggi 
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menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengolah modal dari investor menjadi 

laba dengan baik. Selain itu kemampuan perusahaan juga merupakan hal hal yang 

sangat penting bagi para pemegang saham karena besar laba akan menentukan 

besarnya dividend yang dibagikan ke pemegang saham.   

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Indraswari & Suryantini (2013) 

menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pande & Sudjarni (2014) dan Tyas (2010) yang 

menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return  

saham. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori menurut Godfrey et. al., (2010) yaitu 

jika perusahaan memberikan sinyal berupa profitabilitas yang meningkat maka investor 

akan merespon positif sinyal tersebut. sehingga return  saham akan meningkat. Hal 

tersebut dikarenakan profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahan dalam 

menghasilkan laba yang merupakan tingkat pengembalian dari modal yang salah satunya 

berasal dari para pemegang saham. Maka tingginya ROE menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik dan merupakan sinyal positif bagi investor. 

Pengaruh Aktivitas terhadap Return  Saham 

Rasio aktivitas yang diproksikan melalui variableinventoryturnover digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan (penjualan). Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi inventory turnover seuatu perusahaan, 

maka akan meningkatkan return  saham perusahaan tersebut. Hasil tersebut dapat 

dikarenakan inventory turnover selain menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan 

melakukan penjualan semakin tinggi inventory turnover suatu perusahaan juga 

menunjukkan semakin cepat dana yang tertanam dalam persediaan berputar kembali 

menjadi uang kas. Perusahaan dalam sampel ini merupakan perusahaan non bank yang 

termasuk indeks LQ-45 yang dapat diartikan sebagai perusahaan yang likuid yaitu 

perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya , perusahaan yang dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya berarti memiliki uang kas yang didapat dari 

penjualan. Maka tidak signifikannya pengaruh variabel ini terhadap return saham dapat 

dikarenakan investor telah menganggap bahwa perusahaan dalam sampel ini merupakan 

perusahaan-perusahaan yang kemampuan melakukan penjualannya baik maka investor 
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kurang memperhatikan lagi tingkat inventory turn over sebagai pertimbangan untuk 

menentukan keputusan investasinya .   

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Damayanti & Giantari (2009)  dan Tyas 

(2010) yang menyatakan bahwa ITO memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return  saham.  

Pengaruh Likuiditas terhadap Return  Saham 

Rasio likuiditas yang diproksikan melalui variablecurrentratio digunakan untuk 

mengukurkemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengaruh 

negatif dapat disebabkan karena sebagian investor dapat menggangap rasio ini baik 

karena menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya sedangkan sebagian investor dapat menganggap besarnya rasio ini 

menunjukkan perusahaan dianggap tidak produktif dan efisien dalam mengelola aktiva 

nya. . Perusahaan dalam sampel ini merupakan perusahaan non bank yang termasuk 

indeks LQ-45 yang dapat diartikan sebagai perusahaan yang likuid yaitu perusahaan yang 

dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Maka tidak signifikannya pengaruh 

variabel ini terhadap return saham dapat dikarenakan investor telah menganggap bahwa 

perusahaan dalam sampel ini merupakan perusahaan-perusahaan yang likuid maka 

investor tidak  memperhatikan lagi tingkat current ratio sebagai pertimbangan untuk 

menentukan keputusan investasinya .   

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Gibson 

(2011)bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

sangatlah penting karena jika entitas tidak dapat mempertahankan kemampuan 

membayar utang jangka pendek, maka tidak akan mampu memuaskan para pemegang 

sahamnya, bahkan entitas dengan profit yang sangat tinggi pun akan menganggap 

entitasnya bangkrut jika gagal memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian Hidayat (2010)  yang menyatakan bahwa CR 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham.  

Variabel Independen Dominan terhadap Return Saham 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaru rasio keuangan terhadap return  saham. 

Rasio keuangan yang digunakan yaitu variabel leverage yang di proxikan dengan debt 

equity ratio (DER) , profitabilitas yang diproxikan dengan return  on equity (ROE), aktivitas 
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yang diproxikan denganinventory turnover , dan likuiditas yang diproxikan dengan current 

ratio. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel independen yang paling mempengaruhi 

atau dominan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas yang diproxinya kan dengan 

return  on equity (ROE). Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier bahwa return  

on equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap return sahamdengan nilai 

probabilitas 0.0018. Sedangkan variabel lainnya yaituleverage yang diproxikan 

denganequity ratio (DER) hanya menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel 

return  saham sebesar 0.0058. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Investor 

memberikan modal kepada perusahaan dengan membeli saham di perusahaan tersebut 

maka sangatlah penting bagi investor bagaimana kemampuan perusahaan dalam 

mengelola modal tersebut menjadi laba . Return  on equity (ROE) menunjukkan tingkat 

pengembalian yang diperoleh dari mdal yang berikan investor tersebut. Maka profitabilitas 

yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik maka investor akan merespon 

positif sinyal tersebut sehingga return  saham perusahaan pun akan meningkat.Hal 

tersebut terbukti dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

profitabilitas yang diproxikan dengan return  on equity (ROE) berpengaruh psitif  dan 

signifikan terhadap return  saham 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rasio leverage yang diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh 

yang bersifat signifikan dan berhubungan negatif terhadap return  saham perusahaan 

non bank yang termasuk indeks LQ-45 pada periode 2009-2013. Hubungan negatif 

menunjukkan bahwa apabila rasio Debt Equity Ratio (DER)  meningkat, maka return  

saham akan menurun dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

2. Rasio profitabilitasyang diproksikan dengan Return  On Equity(ROE)memiliki 

pengaruh yang bersifat signifikan dan berhubungan positif terhadap return  saham 

perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 pada periode 2009-2013. 

Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila rasio Return On 
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Equity(ROE)meningkat, maka return  saham akan meningkat dengan asumsi variabel 

lain bersifat konstan. 

3. Rasio aktivitasyang diproksikan dengan Inventory turnovermemiliki pengaruh yang 

bersifat tidak signifikan dan berhubungan positif terhadap return  saham perusahaan 

non bank yang termasuk indeks LQ-45 pada periode 2009-2013. Hubungan positif 

menunjukkan bahwa apabila rasio Inventory turnover meningkat, maka return  saham 

akan meningkat dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

4. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan rasio Current Ratiomemiliki pengaruh yang 

bersifat tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap return  saham perusahaan 

non bank yang termasuk indeks LQ-45 pada periode 2009-2013.Hubungan negatif 

menunjukkan bahwa apabila rasio Current Ratio meningkat, maka return  saham 

akan menurun dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

5. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi return  sahamyaitu 

profitabilitas yang diproxikan denganReturn  On Equity(ROE)yang mencerminkan 

rasio profitabilitas. 

SARAN 

Kepada Investor dan Calon Investor  

Rasio leverage yang diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) dan  rasio 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return  On Equity(ROE)  dapat dijadikan bahan 

informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan 

non bank yang termasuk indeks LQ45, dikarenakan kedua variabel tersebut merupakan 

variabel yang memberikan hasil yang signifikan terhadap return  saham pada perusahaan 

non bank yang termasuk indeks LQ45 selama periode 2009-2013. 

Kepada Perusahaan Non Bank Yang Termasuk Indeks LQ-45 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk terus mempertahankan 

dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih maksimal. Berdasarkan hasil regresi 

variabel profitabiltasmaka perusahaan perlu memperhatikan cara untuk meningkatkan dan 

mempertahankan rasio return  on equity (ROE). Sedangkan berdasarkan hasil regresi 

variabel leveragemaka perusahaan perlu memperhatikan cara untuk mengurangi rasio 

debt equity ratio (DER) salah satunya dengan cara lebih menggunakan modal sendiri 

daripada menggunakan hutang jika membutuhkan tambahan modal.Sedangkan 

berdasarkan hasil regresi variabel aktivitas dan likuiditas maka perusahaan dalam jangka 

pendek tidak perlu memperhatikan rasio inventory turnover dan current ratio. 
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Kepada Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil regresi variabel aktivitas dan likuiditas penelitian ini maka 

penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan proksi yang berbeda dari rasio 

aktivitas dan likuiditas , seperti asset turn over ,  quick ratio , cash ratio , dan lainya.Selain 

itu penelitian berikutnya diharapkan menggunakan  tidak hanya faktor internal tetapi 

menggunakan faktor-faktor eksternal perusahaan yang kemungkinan memiliki pengaruh 

terhadapreturn saham, seperti inflasi , suku bunga SBIdan kondisi ekonomi lainnya.Bagi 

penelitian berikutnya, jugadiharapkan menggunakan periode penelitian terbaru dan 

menambah variasi sampel dari masing – masing industri sehingga hasil yang diperoleh 

mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian.  
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