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ABSTRAK 

 

PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL  

TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN  LQ45 

(Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI  

tahun 2013-2017) 

 

 

Oleh: 

Rizki Rahmawati 

NIM. 14.0101.0116 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, 

solvabilitas dan aktivitas terhadap return saham. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Data penelitian ini menggunakan data 

sekunder dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 21.0 untuk memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel 

lain. Sampel penelitian ini adalah 14 perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan 

Return On Asset dan Return On Equity tidak berpengaruh terhadap financial 

distress.  

Kata kunci:profitabilitas, solvabilitas,  aktivitas dan return saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses perhitungan transaksi 

keuangan selama periode tertentu sebagai bagian dari informasi kinerja 

perusahaan. Laporan keuangan dibuat secara periodik , periode yang 

digunakan pada umumnya adalah periode tahunan yaitu per tanggal 1 

januari sampai 31 desember. Menurut Harahap (2013;105) laporan 

keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan 

keuangan khususnya neraca dan laporan laba rugi perusahaan menjadi 

sumber informasi untuk para investor.  

Oleh karena itu publikasi laporan keuangan perusahaan (emiten) 

adalah hal yang ditunggu oleh para ivestor di pasar modal, karena dari 

publikasi laporan keuangan tersebutpara investor dapat mengetahui 

perkembangan emiten yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

untuk membeli atau menjual saham yang dimiliki. 

Investormerupakan pihak yang mempunyai dana lebihdan 

menanamkan sahamnya dengan harapan mendapatkan return.Menurut 

Tandelilin (2010:20) return saham adalahsalah satu faktor yang 

memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukanya. 
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Return sahamadalah halyang penting karena dipakai untuk 

mengukur kinerja perusahaan apakah perusahaan baik atau buruk. 

Tedapat dua faktor yang dapat mempengaruhi return saham yaitu 

informasi yang bersifat fundamental dan teknikal. Menurut Sutrisno 

(2012:309) Fundamental analysis adalah pendekatan analisis harga 

saham yang menitikberatkan pada kinerja perusahaan yang mengeluarkan 

sahamdan analisis ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan 

perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari perkembangan 

perusahaan, neraca perusahaan dan laporan laba ruginya. Faktor-faktor 

fundamental diantaranya adalah kemampuan manajemen dalam 

menggunakan aktiva dengan efisien serta kemampuan manajemen dalam 

memperoleh laba perusahaan. Teknikal analysis adalah pendekatan 

investasi dengan cara mempelajari data historis dari harga saham serta 

menghubungkanya dengan trading volume yang terjadi dan kondisi 

ekonomi pada saat itu.Analisis teknikal merupakan suatu jenis analisa 

yang berorientasi pada harga pembukuan, harga penutupan, harga 

tertinggi dan harga terendah dari suatu instrumen investasi dan pada 

timeframe tertentu. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar yang 

diterjemahkan dalam grafik. 

Riset mengenai laporan keuangan dalam hubunganya dengan 

return saham di Bursa Efek Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Yeye Susilowati dan Tri Turyanto 
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(2008) yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukan debt to 

equity ratio berpengaruh signifikan. 

Sedangkan return on asset, return on equity tidak berpengaruh 

signifikan terhadap returnsaham. Berbeda dengan pendapat I.G.K. 

Ulupui (2009) hasil penelilitian ini menunjukan bahwa return on asset 

berpengaruh positif signifikan, debt to equity ratio berpengaruh positif 

tidak signifikan dan total asset turnover berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap returnsaham. Namun menurut Hilmi Abdullah, dkk 

(2014) bahwa hasil penelitian ini menyatakan return on asset dan total 

asset turnover  tidak berpengaruh terhadap returnsaham.Di dalam 

penelitian ini peneliti memfokuskan pada analisis fundamental karena 

penelitian ini lebih ditujukan pada investasi jangka panjangdimana dana 

yang akan dipakai akan diputar dan bisa dicairkan setelah jangka waktu 

yang ditentukan biasanya minimal 1 tahun. Salah satu komponen yang 

bekaitan dengan kondisi internal perusahaan adalah kinerja perusahaan 

yang terdiri dari  Return on Assets (ROA), Return on equity (ROE), Debt 

to Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over (TATO) Husnan 

(2009:307). Dalam penelitian ini, peneliti memilih return on assets 

(ROA) sebagai alat ukur variabel profitabilitas dimana ROA 

menggambarkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. 

Semakin besar return on assetsyang dimiliki menggambarkan kinerja 

perusahaan yang semakin baik dan para pemegang saham akan 
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mendapatkan keuntungan dari dividen yang diterima semakin meningkat, 

atau semakin meningkatnya harga maupun return saham. 

Variabel kedua adalah Return on equity (ROE) yang juga bagian 

dari profitabilitas yangmenunjukan berapa persen diperoleh laba bersih 

bila diukur dari modal pemilk semakin besar ROE semakin bagus 

(Harahap,2002) ROE merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

(emiten) dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal 

sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan laba besih  setelah 

pajak dengan rata-rata modal sendiri.Jika harga saham semakin 

meningkat maka return saham juga akan meningkat, maka secara teoritis, 

sangat dimungkinkan ROE berpengaruh positif terhadap return saham. 

Variabel ketiga adalah debt to equity ratio (DER) merupakan alat 

ukur dari rasio solvabilitas yang mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa 

bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. DER 

menunjukkan tentang perbandingan antara beban hutang dibandingkan 

modal sendiri. DER juga memberikan jaminan tentang seberapa besar 

hutang-hutang perusahaan dijamin modal sendiri. 

Yang keempat adalah total asset turn over (TATO) merupakan alat 

ukur dari rasio aktivitas, rasio ini  mengukur perputaran seluruh aset 

perusahaan dan dihitung dengan membagi total aset dengan penjualan 

Brigham dan Houston (2010:139). Total assets turn over merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur 
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efisiensi penggunaan aktiva secara kesuluruhan. Apabila rasio rendah 

mengindikasikan bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume yang 

memadai bagi kapasitas investasinya. 

Perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik akan memberikan 

tingkat penghasilan (return)  dan banyak diharapkan oleh investor 

daripada berinvestasi di perusahaan yang kinerjanya kurang baik. Maka 

diperlukan suatu penilaian kinerja pada perusahaan – perusahaan yang 

akan dijadikan tempat berinvestasi. 

Suatu perusahaan dikatakan besar dan berkembang jika perusahaan 

tersebut terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia terlebih dalam Indeks 

LQ45. Perusahaan yang banyak diminati oleh investor adalah perusahaan 

yang terdaftar di indeks LQ45.Indeks LQ45 adalah salah satu indikator 

indeks saham di BEI yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan untuk 

menilai kinerja perdagangan saham. Indeks LQ45 memiliki kapitalisasi 

tinggi serta frekuensi perdagangan yang tinggi sehingga prospek 

pertumbuhan dan kondisi keuangan saham baik. Hal yang menarik, 

indeks ini memiliki 45 saham yang terpilih setelah melalui tahapan 

dengan kriteria saham yang berlikuiditas tinggi 

Didasarkan pada pembahasan di atas maka dalam penelitian ini 

akan menguji beberapa variabel yaitu ROA , ROE, DER dan TATO. Hal 

ini disebabkan karena pertimbangan bahwa keempat vaiabel tersebut 

dapat menunjukan aktivitas perusahaan. Atas dasar tersebut judul 
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penelitian ini adalah : “Pengaruh Faktor Fundamental terhadap 

Return Saham Perusahaan ILQ45 periode 2013-2017” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka terdapat rumusan 

masalah : 

1. Apakah  Return on Asset berpengaruh positifterhadap Return Saham 

Perusahaan? 

2. Apakah Return On Equity berpengaruh positifterhadap Return Saham 

Perusahaan?  

3. Apakah  Debt Equity Ratio berpengaruh positifterhadap ReturnSaham 

Perusahaan? 

4. Apakah Total Asset Turn Overberpengaruh negatifterhadapReturn 

Saham Perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menguji pengaruh Return on Asset  terhadap Return Saham 

Perusahaan  

2. Menguji pengaruh Return On Equity terhadap Return Saham 

Perusahaan  

3. Menguji pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap ReturnSaham 

Perusahaan  
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4. Menguji pengaruh Total Asset Turnover terhadap Return Saham 

Perusahaan 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman 

dan wawasan serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, 

khususnya mengenai gambaran dalam berinvestasi, pendanaan, 

kebijakan dividen dan profitabilitas. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan 

kualitas pada nilai perusahaan, khususnya dalam memaksimalkan 

kinerja manajemen keuangan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yaitu gambaran yang jelas tentang urutan 

penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi uraian tentang telaah teori, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis dan model penelitian. 
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BAB III METODA PENELITIAN 

Bab ini bertujuan untuk menerangkan dan menguraikan tentang 

populasi dan sampel, data penelitian, variabelpenelitian dan 

pengukuran variabel, metode analisis data, serta pengujian 

hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini bertujuan untuk membahas dan menguraikan pengujian 

yang telah dilakukan meliputi statistik deskriptif responden, uji 

kualitas data dan uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini meliputi uraian mengenai kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Teori 

1. Signaling theory 

Signaling theory menekankan kepada pentingnya informasiyang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku 

bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan 

atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan 

masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan 

bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan 

tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat 

analisis untuk mengambil keputusan investasi. 

Menurut Jogiyanto (2010), informasi yang diberitakan dan 

disampaikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman 

tersebut mengandung nilai positif, maka hampir dipastikan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut. 

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal 

baik(good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman 

9 
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informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi 

perubahan dalam volume perdagangan saham. 

2. Fundamental Analysis 

Secara umum terdapat 2 pendekatan yang sering digunakan oleh 

investor untuk menganalisis dan menilai saham di pasar modal, yaitu 

analisis fundamental dan analisis teknikal (Sutrisno:2012)Fundamental 

analysis adalah pendekatan analisis harga saham yang menitikberatkan 

pada kinerja perusahaan yang mengeluarkan sahamdan analisis 

ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari perkembangan perusahaan, neraca 

perusahaan dan laporan laba ruginya. Faktor-faktor fundamental 

diantaranya adalah kemampuan manajemen dalam menggunakan 

aktiva dengan efisien serta kemampuan manajemen dalam 

memperoleh laba perusahaan. Teknikal analysis adalah pendekatan 

investasi dengan cara mempelajari data historis dari harga saham serta 

menghubungkanya dengan trading volume yang terjadi dan kondisi 

ekonomi pada saat itu. Analisis teknikal merupakan suatu jenis analisa 

yang berorientasi pada harga pembukuan, harga penutupan, harga 

tertinggi dan harga terendah dari suatu instrumen investasi dan pada 

timeframe tertentu. Analisis ini mempelajari tentang perilaku pasar 

yang diterjemahkan dalam grafik. 

Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah nilai 

saham berada pada posisi underpriced atau overpriced. Saham 



11 

 

 

dikatakan underpriced bilamana harga saham di pasar saham lebih 

kecil dari harga wajar atau nilai yang seharusnya (nilai intrinsik), dan 

saham dikatakan overpriced apabila harga saham di pasar saham lebih 

besar dari nilai intrinsiknya.  

Kinerja keuangan perusahaan dituangkan dalam bentuk laporan 

keuangan dan diukur dengan alat ukur dalam bentuk rasio yang 

diantaranya berupa rasio profitabilitas , rasio solvabilitas dan rasio 

aktivitas. 

3. Investasi 

Investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada satu atau 

lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat 

memperoleh penghasilan dan meningkatkan nilai investasi. Informasi 

mempunyai makna apabila investor tersebut melakukan transaksi di 

pasar modal. Investor dalam melakukan investasi akan melakukan 

perkiraan tentang beberapa tingkat penghasilan yang diharapkan dari 

investasinya untuk periode tertentu di masa yang akan datang 

(Tandelilin:2010). Ketidakpastian akan tingkat penghasilan merupakan 

inti dari investasi, yaitu bahwa pemodal harus selalu 

mempertimbangkan unsur ketidakpastian yang merupakan risiko 

investasi. 

4. Return Saham 

Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya tingkat 
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keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor 

(pemodal) tidak akan melakukan investasi. Jadi setiap investasi baik 

jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama 

mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai return saham baik 

langsung maupun tidak langsung . Menurut Tandelilin (2010:20) 

return saham adalah salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 

menanggung resiko atas investasi yang dilakukanya.Return 

sahamadalah hal yang penting karena dipakai untuk mengukur kinerja 

perusahaan apakah perusahaan baik atau buruk. 

Returnmempunyai dua komponen yaitu current income 

(pendapatan lancer) dan capital gain (keuntungan selisih harga). 

Current income merupakan keuntungan yang diperoleh melalui 

pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran bunga deposito, 

bunga oblogasi, deviden dan sebagainya.  

Deviden merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah 

pajak dikurangi dengan laba ditahan (retained earnings) yang besarnya 

diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Deviden 

yang dibayarkan dapat berupa deviden tunai (cash dividend) dan 

deviden saham (stock dividend). Komponen kedua dari return saham 

adalah capital gain, yaitu keuntungan yang diterima karena adanya 

selisih antara harga jual dengan harga beli saham dari suatu instrumen 

investasi. Capital gain sangat tergantung dari harga pasar instrumen 
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investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi harus 

diperdagangkan di pasar. Dengan adanya perdagangan maka akan 

timbul perubahan nilai suatu instrument investasi yang memberikan 

capital gain. Besarnya capital gain dilakukan dengan cara menghitung 

return histories yang terjadi pada periode sebelumnya, sehingga dapat 

ditentukan besarnya tingkat kembalian yang diinginkan. 

Return Saham dibagi menjadi dua yaitu return realisasi (realted 

return) dan return ekspetasi (expected return), return realisasi 

merupakan return yang terjadi yang dihitung berdasarkan data historis 

dan berfungsi sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return 

histories juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspetasi 

(expected return) di masa datang. Return ekspetasi merupakan return 

yang diharapkan akan diperoleh investor di masa mendatang. Dari 

kedua konsep tersebut (dividend yield dan capital gain), maka konsep 

return yang digunakan dalam penelitian ini adalah capital gain yang 

lazim juga disebut sebagai capital actual, Alasan digunakan capital 

gain, karena tidak semua perusahaan membagikan deviden. Apabila 

data yang digunakan adalah data bulanan maka dividend yield tidak 

dapat diketahui setiap bulan, karena lazimnya dividend yield dapat 

diketahui setiap setahun sekali. 

5. Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kegiatan 

operasionalnya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi 
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perusahaan (analisis fundamental perusahaan) karena laba perusahaan 

selain merupakan indicator kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen 

dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang.  

Efektifitas manajemen dalam menggunakan total aktiva maupun 

aktiva bersih seperti tercatat dalam neraca dinilai dengan 

menghubungkan laba bersih  yang didefinisikan dengan berbagai cara  

terhadap aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Hubungan 

seperti itu merupakan salah satu analisis yang memberikan gambaran 

lebih, walaupun sifat dan waktu dari nilai yang ditetapkan pada neraca 

cenderung menyimpangkan hasilnya.  

6. Solvabilitas 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan membayar semua 

hutang-hutangnya baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dengan tujuan untuk mengetahui apakah kekayaan perusahaanmampu 

mendukung kegiatan perusahaan. Struktur modal merupakan 

perbandingan atau proporsi dari total hutang dengan modal sendiri 

dalam perusahaan. Keputusan struktur modal berkaitan dengan 

pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, 

sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari 

internal berasal dari laba ditahan. Dana yang diperoleh dari sumber 

eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik 
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perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur 

meupakan utang bagi perusahaan. 

Rasio solvabilitas dalam penelitian ini diukur dalam skala rasio 

yaitu debt to equity ratio (DER). Semakin besar DER menunjukkan 

bahwa struktur modal lebih banyak memanfaatkan hutang 

dibandingkan dengan modal sendiri. Menurut M.M Hanafi dan Abdul 

Halim (2012:39)merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri 

semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya Pembiayaan dengan 

utang, memiliki 3 implikasi penting (1) memperoleh dana melalui 

utang membuat pemegang saham dapat mempertahankan pengendalian 

atas perusahaan dengan investasi yang terbatas, (2) kreditur melihat 

ekuitas, atau dana yang disetor pemilik, untuk memberikan margin 

pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya memberikan 

sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan sebagian 

besar ada pada kreditur; (3) jika perusahaan memperoleh 

pengembalian yang lebih besar atas investasi yang dibiayai dengan 

dana pinjaman dibanding pembayaran bunga, maka pengembalian atas 

modal pemilik akan menjadi lebih besar. Akan tetapi, jika 

pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dibiayai dengan dana 
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pinjaman dibandingkan dengan bunga, maka pengembalian atas modal 

pemilik semakin kecil. 

Pendekatan teori struktur modal yang mempertimbangkan posisi 

leverage adalah teori Modigliani dan Miller yang dikenal dengan 

proporsi II, dimana dikatakan bahwa laba yang diharapkan oleh 

pemegang saham akan meningkat dengan adanya penggunaan hutang 

dalam struktur modal perusahaan.  

7. Rasio Aktivitas 

Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over)merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva secara kesuluruhan. Apabila rasio rendah 

mengindikasikan bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume 

yang memadai bagi kapasitas investasinya.merupakan rasio yang 

mengukur perputaran seluruh aset perusahaan dan dihitung dengan 

membagi total aset dengan penjualan Brigham dan Houston 

(2010:139).Fahmi (2013:132) total assets turn over adalah rasio yang 

menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, 

dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan 

maksud untuk memperoleh hasil maksimal.Perputaran total aset (total 

asset turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total asset (Hery, 2016). 



17 

 

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 telaah penelitian terdahulu 
No Peneliti Judul  Alat 

analisis 

Hasil  

1. I.G.K. 

Ulupui(2009) 

Analisis Pengaruh 

Rasio Likuiditas, 

Leverage, Aktivitas 

dan Profitabilitas 

terhadap Return 

Saham 

Regresi  Hasil penelilitian ini 

menunjukan bahwa 

Current Ratiodan 

Return On Asset 

berpengaruh positif 

signifikan, Debt to 

Equity Ratio 

berpengaruh positif 

tidak signifikan dan 

Total Asset 

Turnover 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap Return 

Saham. 
2. Hilmi 

Abdullah, 

dkk(2014) 

Pengaruh Return On 

Asset, Debt to Total 

Asset dan Total Asset 

Turnover  terhadap 

Return Saham 

perusahaan property 

yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2014 

Regresi  Hasil penelitian ini 

menyatakan Return 

On Asset, Debt to 

Total Asset dan 

Total Asset 

Turnover  tidak 

berpengaruh 

terhadap Return 

Saham 
3. Mukhamad 

Khairil Anwar 

dan 

Farida(2014) 

Risiko Sistematis, 

Faktor Internal dan 

Eksternal pada 

Perusahaan terhadap 

Return Saham 

Regresi  Hasil penelitian ini 

Risiko Sistematis 

dan Return On 

Equity berpengaruh 

positif signifikan, 

Inflasi dan Nilai 

Tukar berpengaruh 

negatif signifikan 

sedangkan Debt to 

Equity Ratio, Return 

On Asset dan Suku 

Bunga tidak 

berpengaruh 

terhadap Return 

Saham 
4. Yeye 

Susilowati dan 

Reaksi Signal Rasio 

Profitabilitas dan 

Regresi  Hasil penelitian ini 

menunjukan Debt to 
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Tri 

Turyanto(2008) 

Rasio Solvabilitas 

terhadap Retun Saham 

Equity Ratio 

berpengaruh 

signifikan 

sedangkan Earning 

Per Share, Net Profit 

Margin, Return On 

Asset, Return On 

Equity tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Return Saham 
5. Mutiara 

Tumanggor, 

dkk(2016) 

Analisis Pengaruh 

Current Ratio, Return 

on Equity, Debt to 

Equity Ratio dan 

Growth terhadap 

Return Saham pada 

Cosmetic and 

Household Industry 

yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2016 

Regresi  Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa 

secara simultan  

Current Ratio, 

Return on Equity, 

Debt to Equity Ratio 

dan Growth 

berpengaruh 

terhadap Return 

Saham namun 

secara parsial hanya 

Growth yang 

berpengaruh 

terhadap Return 

Saham 

 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Dimana ROA menghubungkan antara laba bersih setelah 

pajak dengan total aktiva (Farkhan dan Ika, 2013) semakin meningkat 

ROA berarti menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik. 

Investor akan tertarik untuk berinvestasi dan menyebabkan permintaan 
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akan saham meningkat. Hal tersebut akan membuat harga saham 

menjadi meningkat dan akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas 

modal yang mereka tanamkan. 

Penelitian yang dilakukan Nesa Anisa (2015), Hasil dari penelitian 

ini yaitu Debt to Equity Ratio (DER) dan Return On Assets (ROA) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap returnsaham. Sedangkan 

Current Ratio (CR), Price Earning Ratio (PER) dan Price to 

BookValue (PBV) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

return saham. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa semua 

variabel independen tersebut secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat diajukan hipotesis 

alternatif yang pertama (H1) sebagai berikut : 

H1 .ROA berpengaruh positif terhadap Return Saham 

2. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba 

bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukan 

efisiensi penggunaan modal sendiri. Kasmir(2013:209) 

ROE juga merupakan ukuran kinerja perusahaan ditinjau dari segi 

profitabilitasnya. Kemampuan menghasilkan laba bersih setelah pajak 

dari modal yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan kinerja yang 

semakin baik. ROE yang semakin meningkat, maka investor semakin 

tertarik untuk menanamkan dananya ke dalam perusahaan, sehingga 
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harga saham cenderung meningkat. Sebagai dampaknya return saham 

juga meningkat, dengan demikian ROE berhubungan positif dengan 

return saham.Catur Wulandari (2005) meneliti tentang pengaruh 

beberapa faktor fundamental terhadap perubahan return saham yang 

terdaftar di BEJ. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ROE 

berpengaruh terhadap perubahan harga saham. Albed Eko Limbang 

(2006),Annio Indah Lestari Nasution (2006),  juga mendukung dimana 

ROE secara signifikan berpengaruh positif terhadap return 

saham.Penelitian yang dilakukan Stefanus Antara (2014), hasil dari 

penelitian ini adalah ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

returnsaham.  

Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat diajukan hepotesis 

alternatif yang kedua (H2) sebagai berikut : 

H2 . ROE berpengaruh positif terhadap Return Saham 

3. Debt Equity Ratio (DER) 

Debt Equity Ratio (DER) menurut M.M Hanafi dan Abdul Halim 

(2012:39) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara 

seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri 

semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya. Debt to Equity Ratio 

(DER) merupakan perbandingan antara total hutang terhadap total 

shareholders’ equity yang dimiliki perusahaan.Debt to Equity Ratio 
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(DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa bagian dari modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang.DER menunjukkan 

tentang imbangan antara beban hutang dibandingkan modal sendiri 

(Susilowati dan Turyanto, 2011).Penelitian yang dilakukan Putu Imba 

Nidianti (2013) menyatakan variabel DER dan Inflation Rate memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap return saham. Namun, 

Interest Rate berpengaruh signifikan dan negative terhadap 

returnsaham.Berdasarkan konsep teori tersebut diatas, maka dapat 

diajukan hipotesis alternatif ke tiga (H3) sebagai berikut : 

H3 . DER berpengaruh positif terhadap Return Saham 

4. Total Asset Turnover (TATO) 

Perputaran Total Aktiva  (Total Assets Turn Over) merupakan 

perbandingan antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur 

efisiensi penggunaan aktiva secara kesuluruhan. Apabila rasio rendah 

mengindikasikan bahwa perusahaan tidak beroperasi pada volume 

yang memadai bagi kapasitas investasinya.Penelitian yang dilakukan 

Stefanus Antara (2014) menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap returnsaham. Namun, CR dan Assets Turn 

Over  tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Perputaran 

total aset (total asset turnover), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap 

rupiah dana yang tertanam dalam total asset (Hery, 2016). 
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Berdasarkan konsep teori tersebut diatas, maka dapat diajukan 

hipotesis alternatif ke empat (H4) sebagai berikut : 

H4.Total Asset Turnover  berpengaruh negartif bagi Return Saham 

 

D. Model Penelitian 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengetahui dan 

menguji apakah terdapat pengaruh faktor fundamental ROA, ROE, DER 

dan TATO terhadap returnsaham. Semakin baik faktor fundamental 

perusahaan maka returnsaham juga akan semakin baik.  

Berdasarkan hal tersebut maka konsep penelitian ini ditunjukan pada gambar 2.1  

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan :     Parsial (individu) 

    Simultan (bersama) 

ROA (X1) 

ROE (X2) 

DER (X3)                   

TATO (X4) 

Return 

Saham 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi dan Sampling 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Margono 

(2010:118). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusaaan 

go public yang terdaftar di Bursa Efek Indoesia antara tahun 2013-

2017 serta menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk 

tahun buku 2013-2017. 

Sedangkan menurut Margono (2010:121) Sampel adalah “sebagai 

bagian dari populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang masuk dalam daftar Indeks LQ45 tahun 2013-2017.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan metode purposive sampling yaitu melalui pengambilan 

sampel secara khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berikut 

adalah kriteria pemilihan sampel: 

a. Perusahaan ILQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangannya periode 2013-

2017 yang telah diaudit sehingga informasi yang dilapokan lebih 

dapat dipercaya. 

c. Laporan keuangan dalam Rupiah 

d. Perusahaan mempunyai laba penjualan 

23 
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B. Data Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung dalam penelitian atau data yang telah dikumpulkan oleh 

suatu lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. 

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

berupa laporan keuangan pada perusahaan Indeks LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (2018). 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian yang bersifat menjelaskan (explanatory research), 

Dengan desain penelitian ini penulis bermaksud mengumpulkan data 

historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu 

yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. 

Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih lanjut 

dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh 

gambaran mengenai objek kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 
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C. Variabel Penelitian danPengukuran variabel 

1. Variabel Dependen 

ReturnSaham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, 

return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau 

returnekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan 

terjadi di masa mendatang, Jogiyanto (2010:205).  

Return Saham pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Return Saham = 
      

  
 

    harga saham periode sekarang 

     harga saham periode sebelumnya 

2. Variabel Independen 

a. Return On Asset (ROA)  

Return On Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang 

digunakanuntuk mengukur efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Adapun rumus ROA sebagai berikut 

Rumus : 

 

c. Return on equity (ROE)  

Return on equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan 

perusahaan (emiten) dalam menghasilkan keuntungan dengan 

menggunakan modal sendiri, sehingga ROE ini sering disebut 
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sebagai rentabilitas modal sendiri. Adapun rumus ROE sebagai 

berikut : 

                 
                 

            
 

e. Debt to Equity Ratio (DER)  

Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh berapa bagian dari modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. 

Adapun rumus DER sebagai berikut :  

                     
            

      
 

f. Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over)  

Perputaran Total Aktiva merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki 

perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang 

diperoleh dari tiap rupiah aktiva.  

Adapun rumus TATO sebagai berikut: 

                      
                

            
 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Ghazali (2015:147) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel 
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tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik mengalami 

penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan 

one sample kormogrov smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai 

signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan 

apabila data one sample kormogorov smirnov menunjukan nilai 

signifikasi dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2015;95) pengujian multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas adalah 

pengujian yang mempunyai tujuan apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Efek dari 

multikolinearitas adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. 

Hal tersebut berarti standar erorr besar akibatnya ketika koefisien diuji 

t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel.Hal ini menunjukan tidak 

adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi 

variabel dependen. 

Untuk menemukan ada tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflaction 

factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang 

terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainya. Jadi 

nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena 

(VIF=1/tolerance) dan menunjukan adanya kolinieraitas yang tinggi. 



28 

 

 

Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF diatas 10. 

3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2015) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggupada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” 

pada seseorang individu atau kelompok cenderung 

mempengaruhi“gangguan” pada individu atau kelompok yang sama 

padaperiodeberikutnya. 

Cara yang digunakan dengan uji durbin watson statistic yang 

digunakan untuk autokoerelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.  
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       Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

Hipotesis nol Keputusan Jika  

Tdk ada autokorelasi 

positif 

Tolak  0 < d < dl 

Tdk ada autokorelasi 

positif 

No desicion dl   d   du 

Tdk ada korelasi 

negatif 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tdk ada korelasi 

negatif 

No decision 4 – du   d   4 – dl 

Tdk ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tdk ditolak du < d < 4 – du 

Sumber: Ghozali (2015:101) 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diambil keputusan jika  

du < d < 4 – du maka keputusan tidak ditolak dan hipotesis nol 

tidak ada autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas.Salah satu cara untuk mengetahui 

heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah 

dengan uji glejser.  



30 

 

 

Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen (Gujarati,2003) dengan persamaan 

regresi: 

|  |           

E. Alat analisis dan Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan 

antara variabel dependen dengan variabel independen.  

Model regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

RS = α0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5PV + ε 

Keterangan : 

RS  : Return Saham, 

α0  : Intercept, 

b1, b2, b3, b4 : Koefisien Regresi 

X1  : Return On Asset, 

X2  : Return On Equity, 

X3  : Debt to Equity Ratio, 

X4  : Total Asset Turn Over, 

PV  : Profitabilitas, 

ε  : Error term. 
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a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

 Ghozali (2015;95) uji koefisien determinasi R² mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel 

dependen. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variabel variasi sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

b. Uji simultan (Uji  F) 

 Menurut Ghozali (2015;96) uji F disini bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas (independen) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat 

(dependen).Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai 

berikut:  

1) Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikasi 0,05 

dengan derajat bebas (n-k) dimana n : jumlah 

pengamatan dan k: jumlah variabel 

2) Kriteria keputusan: 

o Uji kecocokan model ditolak jika ɑ >0,05 

o Uji kecocokan model diterima jika ɑ <0,05 

 

 

 

Gambar 3.1 Uji F 
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c. Uji Parsial (Uji t) 

Melihat pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara 

parsial terhadap variabel terikat (dependen) dengan prosedur sebagai 

berikut : 

1) Menentukan hipotesis masing-masing kelompok 

2) Membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel 

Jika t-hitung < t-tabel maka variabel independen 

secaraindividual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

(H0 diterima). 

Jika t-hitung > t-tabel maka variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen. (H0 ditolak) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Uji t 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Return on Asset (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham.  

2. Return on Equity  (ROE) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

return saham. 

3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

4. Total Asset turn over (TATO) berpengaruh positif terhadap return 

saham.  

5. Return on Asset, Return on Euity, Debt to Equity Ratio dan Total Asset 

Turn Over secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif 

terhadap harga saham. Dengan nilai sebesar 80% variabel return 

saham dapat dijelaskan oleh variabel independen ROA, ROE, DER 

dan TATO sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain diluar 

model. 
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B. Saran  

1. Kepada investor dalam mengambil keputusan investasi, disarankan 

dalam melakukan analisis returnsaham, investor harus memadukan 

beberapa model analisis. 

2. Pihak perusahaan sebaiknya juga memperhatikan kinerja perusahaan 

agar laba yang dihasilkan perusahaan bisa semaksimal mungkin 

sehingga akan menarik banyak investor dan kemakmuran pemegang 

sahamjuga bisa semakin meningkat. 
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