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ABSTRAK 
 

 

 

            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh return on assets (ROA), 
debt to equity ratio (DER) dan current ratio (CR) terhadap return saham pada 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2018-2020. 
 Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Populasi penelitian ini berjumlah 
51 perusahaan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik purposive 
sampling, dan mendapatkan 24 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis regresi linear 
berganda,  dan koefisien determinasi dengan menggunakan software EViews 9. 
 Hasil penelitian  secara parsial,   return on assets (ROA), dan current ratio (CR) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, sedangkan untuk debt to 
equity ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  Secara 
bersama-sama, ,   return on assets (ROA), debt to equity ratio (DER), dan current ratio 
(CR) berpengaruh secara signifikan terhadap return saham   
 
Kata Kunci : Return Saham. On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current  

Ratio (CR).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

             Dalam perniagaan suatu negeri, pasar modal memiliki peran penting mengingat 

pasar modal mengoperasikan dua fungsi, yang pertama berfungsi untuk perantara 

pembiayaan usaha serta sebagai perantara bagi emiten untuk memperoleh anggaran 

dari pemilik modal. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk perluasan usaha, 

kemajuan usaha, tambahan modal dan lain-lain. Yang kedua, pasar modal merupakan 

perantara bagi calon investor untuk menanamkan modalnya seperti saham, surat 

berharga, reksa dana dan lainnya pada instrumen keuangan. Oleh karena itu, calon 

investor dapat menghemat anggaran yang mereka punya berdasarkan karakteristik 

keuntungan serta risiko tiap-tiap instrumen (dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa 

Keuangan). 

 Beberapa informasi yang terdapat di pasar modal, salah satunya ialah data 

keuangan perusahaan. Dari data ini, investor dapat mengidentifikasi informasi orang 

dalam mengenai performa keuangan perusahaan, yang menjadi bahan pertimbangan 

investor dalam memutuskan opsi membeli saham. Investor dapat menentukan 

keputusan yang akurat apabila data keuangan bisa memberikan informasi yang 

signifikan untuk model pengambilan keputusan yang digunakan oleh investor. (Chandra 

& Taruli, 2017).  

               Menurut Supriantikasari dan Utami (2019), investor memiliki prospek untuk 

berinvestasi pada perusahaan, apabila berinvestasi di pasar modal berupa surat 

berharga saham. Nilai perusahaan yang tinggi tentu memberikan ilustrasi yang baik dan 

peluang return yang besar, maka dari itu perusahaan yang terhimpun dalam pasar 

modal disarankan untuk mengembangkan nilai perusahaannya agar mendapatkan 

return yang besar. Melalui pasar modal, ekspektasi suatu emiten dapat terpenuhi 

apabila emiten tersebut berasumsi bahwa para investor adalah investor yang realistis, 
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sehingga  dengan return ekspektasi yang tinggi, tentunya investor akan lebih berminat 

untuk membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut.  

 Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia pada tahun 2020, Bursa Efek 

Indonesia menyatakan bahwa akibat penyebaran virus corona (Covid-19), kebangkitan 

bursa saham Indonesia dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Direktur utama 

BEI Inarno Djayadi mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sebesar 

26,43 persen dari awal tahun menjadi Rp 4.635 triliun pada 17 April 2020. Anjloknya 

IHSG diikuti oleh menurunnya kapitalisasi pasar sebesar 26,11 persen menjadi Rp 5.368 

triliun. Pada saat yang sama, rata-rata volume transaksi harian turun 51,87 persen 

menjadi 17 miliar saham. Inarno mengatakan semua indeks industri menurun, dan 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri memimpin penurunan tersebut sebesar 

40,60 persen atau setara dengan Rp 150,55 triliun. Penurunan ini perlu dikhawatirkan, 

mengingat perusahaan manufaktur merupakan salah satu penopang perekonomian 

Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Laksono Widodo, Direktur Perdagangan dan 

Pengaturan Anggota BEI, menilai ciri khas investor asing adalah memindahkan asetnya 

kepada safe haven saat krisis seperti krisis saat ini. Menurut Laksono Widodo, kondisi 

IHSG ini lebih baik dibanding dengan krisis tahun 2008. Ketika indeks saham turun 

sampai 50 persen, sementara IHSG saat ini hanya turun sampai 26,43 persen. Dia 

mengatakan bahwa situasi ini didukung oleh peningkatan investor domestik. Dengan 

demikian, kinerja keuangan perusahaan sangatlah penting bagi calon investor, karena 

kinerja keuangan tersebut menjadi tolak ukur untuk pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi. Jika kinerja keuangan perusahaan tersebut dinilai efisien, kemudian harga 

saham meningkat dan peluang return perusahaan akan lebih besar. 

 Return adalah keuntungan yang didapat dari investasi. Return saham dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori, yang pertama realized return yaitu return yang 

pernah terjadi dan diukur menggunakan data historis. Return realisasi menjadi 

pedoman sebab berfungsi sebagai dasar untuk mengukur performa perusahaan dan 

menentukan return ekspektasi. Yang kedua adalah expected return yaitu return yang 

diinginkan oleh investor dikemudian hari (Jogiyanto, 2017:283). Menurut Asnawi dan 
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WIjaya (2005:95) dalam (Darajat, 2018) beberapa faktor dapat mempengaruhi return 

saham secara langsung. Faktor tersebut diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: rasio 

profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas dan rasio penilaian pasar.  

  Return on assets (ROA) adalah contoh faktor yang dapat berpengaruh 

terhadap return saham. Rasio profitabilitas yang dipakai untuk mengevaluasi efektivitas 

emiten dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan merupakan definisi dari return on assets (ROA). Penelitian yang dilakukan 

oleh Budiharjo (2018) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan hasil penelitian dari Yusril dan Ervin Murtini (2018) 

menyatakan bahwa return on asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham 

 Debt to equity ratio (DER) merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

return saham. Perumpamaan antara total utang yang dimiliki perusahaan dengan total 

modal merupakan definisi dari debt to equity ratio (DER). Hasil penelitian dari 

Supriantikasari dan Utami (2019) mengungkapkan bahwa debt to equity ratio (DER) 

tidak mempengaruhi return saham, sedangkan (Saraswati, dkk., 2020) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa debt to equity ratio (DER) dapat mempengaruhi 

return saham.  

 Current ratio (CR) adalah faktor yang masih mempengaruhi return saham. 

Rasio yang sering dimanfaatkan untuk mengevaluasi posisi modal suatu perusahaan 

merupakan definisi dari current ratio (CR). Hasil penelitian dari Simanjuntak, dkk (2019) 

mengungkapkan bahwa current ratio (CR) tidak dapat mempengaruhi return saham. 

Berbeda dari penelitian Hizkia Christian, dkk (2021) yang mengungkapkan bahwa 

current ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham.  

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

 Tujuan penelitian untuk menganalisa dan dapatkan bukti empiris  pengaruh 

return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER), current ratio (CR), baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2018-2020.. 
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Manfaat Penelitian dari penelitian ini diharapkan dapat menambah  wawasan 

pengetahuan, pengembangan ilmu, dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya 

khususnya yang mengambil topik return saham. Dan hasil penelitian ini juga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi bagi 

calon investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang terdaftar di BEI, serta bagi perusahaan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk terus meningkatkan performa keuangan perusahaan, demikian 

dapat menghasilkan return saham yang lebih menguntungkan  

1.3. Rumusan Masalah Penelitian  

 Pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham,  yaitu pengaruh return on asset (ROA), Debt to equity 

(DER), dan Current  ratio (CR), terhadap return saham,  maka masalah  dapat 

dirumuskan sebagai berikut : apakah return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER) 

dan current ratio (CR), baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap return saham? 
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BAB II 

 KAJIAN LITERATUR 

 
2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pasar Modal 

Lembaga keuangan bukan bank yang memiliki aktivitas berupa penerbitan serta 

penawaran surat berharga merupakan pengertian dari pasar modal menurut Wardiyah 

(2017:13). Dengan kata lain, pasar modal dapat disebut menjadi tempat yang 

mempertemukan para penjual dan pembeli modal atau asset. 

2.1.2. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental didasarkan pada prospek ekonomi negara dan lingkungan 

bisnis perusahaan, prospek pendapatan perusahaan dan penentu nilai lainnya untuk 

menemukan harga saham wajar (Bodie, et al. 2014:557). Tujuan dari analisis 

fundamental ialah untuk menetapkan apakah nilai suatu saham underpriced atau 

overpriced. Nilai saham dapat dikatakan underpriced apabila harga wajar saham atau 

nilai intrinsik (nilai yang seharusnya) lebih besar daripada harga saham di pasar modal, 

dan nilai saham dikatakan overpriced apabila nilai intrinsik suatu saham lebih kecil 

daripada harga saham di pasar modal. 

2.1.3. Return Saham 

Return saham ialah hasil yang didapat dari investasi (Jogiyanto, 2017:283). Return 

tersebut berupa return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected 

return). Return realisasi dihitung dengan menggunakan data historis dan merupakan 

keuntungan yang sudah terjadi. Return realisasi atau return historis menjadi penting 

karena berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan return ekspektasi dan risiko 

dikemudian hari. Expected  return merupakan return yang diinginkan oleh para investor 

dikemudian hari. Return saham terdiri dari capital gain (loss) dan dividend yield.   

2.1.4. Return on Assets (ROA) 

Return on asset (ROA) atau yang lazim dikenal dengan return on investment (ROI) 

ialah rasio profitabilitas yang umumnya dipakai untuk menghitung efisiensi suatu 
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perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Eduardus 

(2010:372) dalam Darajat (2018) menyatakan bahwa : “Return on asset (ROA) 

mengilustrasikan seberapa baik aset yang dimiliki suatu emiten dapat memperoleh 

profit”. Sedangkan menurut (Gayatri dan Sunarsih, 2020) ROA adalah rasio yang 

mengukur keunggulan perusahaan untuk memperoleh profit melalui penggunaan aset 

yang dimilikinya, karena perusahaan manufaktur cenderung menggunakan aset 

perusahaan dalam operasionalnya untuk memperoleh profit.  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa return on asset (ROA) adalah rasio yang memperkirakan seberapa 

besar perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan 

keuntungan, dengan cara mempertimbangkan laba bersih dan total aset. Menurut 

Fahmi (2014:98)   

2.1.5. Debt to Equity Ratio (DER) 

  Perbandingan antara total utang yang dikantongi oleh suatu emiten dengan 

jumlah ekuitas merupakan definisi dari debt to equity ratio (Handayani & Zulyanti, 

2018). Sedangkan Kasmir (2015:157) mengungkapkan bahwa debt to equity ratio (DER) 

dipakai untuk mengetahui seberapa banyak utang dengan ekuitas yang dimiliki oleh 

perusahaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa debt to equity ratio (DER) adalah 

rasio yang dipakai oleh suatu perusahaan untuk menaksir sejauh mana utang 

perusahaan dapat ditutupi oleh ekuitas yang dimilikinya.  

2.1.6. Current Ratio (CR) 

Rasio lancar yang memperlihatkan keunggulan suatu emiten dalam melunasi 

utang jangka pendek serta mendanai aktivitas operasionalnya merupakan definisi dari 

current ratio (CR). Investor lebih tertarik dengan perusahaan yang dapat mendanai 

aktivitas fungsionalnya dengan baik. Munawir (2016:72) mengungkapkan bahwa 

current ratio (CR) merupakan rasio yang banyak dipakai untuk mengevaluasi posisi 

modal kerja suatu emiten. Current ratio (CR) dapat berfungsi untuk mengukur margin 

safety atau tingkat keamanan perusahaan. Investor dapat mempertimbangkan baik 

buruknya tingkat rasio likuiditas untuk menginvestasikan dananya (Sutrisno, 2015:222).  
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2.2. Kerangka Pemikiran 

2.2.1.  Pengaruh Return On Asset (ROA) secara signifikan terhadap return saham 

Eduardus (2010:372) dalam Darajat (2018) mengungkapkan bahwa: “Return on 

asset (ROA) mendeskripsikan seberapa baik aset yang dipunyai emiten mampu 

memperoleh keuntungan”. Tingkat return on asset (ROA) terpaut dengan pengelolaan 

aset perusahaan yang mengilustrasikan efektivitas operasional dari suatu emiten. 

Minat calon investor akan meningkat atas saham dari perusahaan yang sanggup 

memperoleh laba yang tinggi, karena semakin tinggi nilai return on assets (ROA) maka 

semakin tinggi pula kesanggupan perusahaan dalam memperoleh laba. Robert Ang 

(1997:18-34) dalam Darajat (2018) yang membicarakan kenaikan laba suatu emiten 

dapat memprediksi bahwa kondisi operasional dan keuangan perusahaan semakin 

membaik untuk kedepannya dan  akan membawa pengaruh yang positif.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa return on asset (ROA) akan mempengaruhi return 

saham. Kejadian ini selaras dengan penelitian Handayati dan Zulyanti (2018), Yusril dan 

Murtini (2018),  serta Yayan dan Nurlina (2020)  yang mengemukakan bahwa return on 

assets (ROA) dapat mempengaruhi return saham.   

2.2.2. Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) secara signifikan terhadap return saham 

 Perbandingan antara total utang perusahaan dengan total ekuitas merupakan definisi 

dari debt to equity ratio  (Handayani & Zulyanti, 2018). Semakin tinggi rasio ini 

memperlihatkan semakin tinggi pula total utang terhadap total modal (Robert Ang, 

1997:18-35) dalam Darajat (2018). Sehingga debt to equity ratio (DER) yang tinggi 

maka, semakin besar risiko kegagalan perusahaan. Calon investor cenderung 

menghindari perusahaan yang memiliki risiko kegagalan keuangan karena rendahnya 

nilai return saham yang akan didapatkan. Hal ini tentunya mempengaruhi penurunan 

harga saham di pasar saham, sehingga return saham pun ikut menurun. Demikian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa debt to equity ratio (DER) akan mempengaruhi return 

saham. Hal ini selaras dengan penelitian Handayati dan Zulyanti (2018), Roy Budiharjo 

(2018), Adestia Saraswati dkk (2020), Hizkia Christian dkk (2021) yang mengungkapkan 

bahwa debt to equity ratio (DER) dapat mempengaruhi return saham.   
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2.2.3. Pengaruh Current Ratio (CR) secara signifikan terhadap return saham 

 Menurut Munawir (2016:72) rasio yang biasanya digunakan dalam 

mengevaluasi posisi modal kerja suatu emiten merupakan definisi dari current ratio 

(CR). Current Ratio (CR) dapat mengilustrasikan kesanggupan emiten dalam melunasi 

utang lancarnya. Rasio lancar yang tinggi memperlihatkan emiten dalam keadaan likuid, 

emiten yang likuid lebih menarik bagi calon investor. Semakin banyak investor yang 

berminat untuk membeli saham, maka harga saham itu ikut meningkat dan return 

saham di perusahaan juga akan meningkat (Supriantikasari & Utami, 2019). Kesimpulan 

yang didapat dari uraian di atas adalah current ratio (CR) akan mempengaruhi return 

saham. Kejadian ini selaras dengan analisis yang dilaksanakan oleh Hizkia Christian dkk 

(2021).    

2.2.4. Pengaruh Return On Asset (ROA), Debt To Equity Ratio (DER) dan Current Ratio 

(CR) bersama-sama secara signifikan terhadap return saham. 

 Emiten dengan return on assets (ROA) yang tinggi akan memperlihatkan performa 

emiten yang lebih baik dan return saham yang diterima oleh para pemegang saham 

akan meningkat. Emiten akan menghadapi risiko kegagalan apabila nilai debt to equity 

ratio (DER) semakin tinggi, namun jika perusahaan mengelola utangnya dengan baik, 

maka perusahaan akan menuai keuntungan yang sangat besar. Perusahaan dengan 

rasio lancar yang tinggi memiliki risiko kegagalan keuangan yang lebih rendah. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa return on assets (ROA), debt to equity ratio (DER) dan current 

ratio (CR) akan mempengaruhi return saham secara bersama-sama.  
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Pengaruh Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Dan Current Ratio (CR) 

Terhadap Return Saham, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 

 
2.3. Hipotesis 

 H1 = Return on asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap return saham 

 H2 = Debt to equity ratio (DER) berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham. 

 H3 = Current ratio (CR) berpengaruh secara signifikan terhadap     return saham. 

 H4  =  Return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER) dan current  

ratio (CR) bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        H₁ 

 

        H₂ 

 

      H₃ 

 

 

        H₄ 

     Sumber : Peneliti 

Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran 

 

Return On Asset (ROA) 
(X₁) 

Debt to Equity Ratio (DER) 

(X₂) 

Current Ratio (CR) 
(X₃) 

Return saham (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif asosiatif, menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang sudah diolah terlebih dahulu. 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 berjumlah 51 perusahaan. 

Pengambilan sampel penelitian ini  menggunakan  teknik  purposive samplin, 

dengan kriteria sebagai berikut :  

 Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tercatat di BEI secara 

berturut-turut selama tahun 2018-2020.  Melaporkan laporan keuangan secara 

berturut-turut selama tahun 2018-2020 di website resmi Bursa Efek Indonesia, 

dan menggunakan mata uang rupiah. 

Dari populasi sebanyak 51 perusahaan, yang memenuhi kriteria dan dapat 

dijadikan sampel dalam penelitian ini hanya sebanyak 24 perusahaan, maka data 

observasi untuk periode 3 tahun penelitian berjumlah 24 x 3 tahun = 36. 

3.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian  

3.2.1. Return saham (Y), adalah hasil yang didapat dari investasi (Jogiyanto, 2017:283). 

Persentase laba yang didapat investor atas investasi yang dilakukannya. Berikut formula 

dari return saham:  

                               Pt – Pt-1 

Return Saham =   
                     Pt-1 

 

3.2.2. Return on asset (ROA) (X1),  ialah kapasitas emiten dalam memanfaatkan 

asetnya untuk memperoleh keuntungan. Keunggulan perusahaan untuk menghasilkan 

laba atas sejumlah aset. Berikut ini rumus dari ROA:  
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                                                             EAT 
                                         ROA  =                            x 100% 
                                                         Total Asset 
 
3.2.3. Debt to equity ratio (DER) (X2), adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 

antara total utang emiten dengan total modal. Keunggulan perusahaan dalam melunasi 

kewajibannya. Berikut ini rumus dari debt to equity ratio: 

                                                   Total Debt  

DER =     X 100% 
     Total Equity 
 

3.2.4.  Current ratio (CR) (X3), ialah rasio yang dapat mengilustrasikan kesanggupan 

emiten dalam membayar utang lancarnya. Berikut ini rumus dari CR : 

 Current Asset      
CR =   

                            Current Liabilities 
 

3.3. Rancangan Analisis Penelitian 

3.3.1. Teknik Analisis 

Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data didapat dari 

laporan keuangan tahunan (Annual Report). Data diolah menggunakan Eviews versi 9 

dengan  analisis : 

 Statistik Deskriptif : Analisis deskriptif mencakup mean (nilai rata-rata), median 

(nilai tengah), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Nilai-nilai 

tersebut berfungsi untuk memberikan gambaran tentang masing-masing variabel 

yang sedang diteliti sehingga peneliti bisa mengungkapkan ciri khas data yang ada 

dengan memaparkan ukuran dari setiap nilai (Sarwono, 2016:53). 

 Analisis Regresi Linear  Data Panel : adalah data dari beberapa individu dengan tipe 

yang sama dan diteliti selama jangka waktu tertentu dengan pendekatan  Common 

Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. 

 Uji Kelayakan Model Estimasi Data Panel. Sebelum menentukan model 

pendekatan yang paling tepat sebagai estimasi penelitian dilakukan beberapa uji 
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yaitu sebagai berikut :  Uji Chow,  Uji Lagrange Multiplier (LM Test),    . Uji 

Hausman.   

 Uji Asumsi Klasik, yaitu untuk mengungkap keadaan data yang ada untuk 

menentukan model analisis mana yang paling cocok dipakai untuk mendapatkan 

model terbaik, dengan  melakukan beberapa uji asum klasik, diantaranya: Uji 

Normalitas Regresi, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisita  

 Pengujian Hipotesis. Untuk mendeteksi pengauh vaiabel X tehadap vaiabel Y 

secara parsial dengan menggunakan  Uji Signifikan Parsial (Uji t), sedangkan untuk 

secara bersama-sama menggunakan Uji Signifikan Simultan (Uji F)  dan unutk   

melihat  besarnya kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel 

dependen menggunakan Koefisien Determinasi (R2) 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Sampel Penelitian 

Nama-nama perusahaan sampel penelitian sebagai beikut : 

1). ASII - Astra International Tbk. 2). AUTO - Astra Otoparts Tbk. 3). BOLT - PT Garuda 

Metalindo Tbk. 4). GJTL - Gajah Tunggal Tbk. 5). IMAS - Indomobil Sukses Internasional 

Tbk. 6). INDS - Indospring Tbk. 7). LPIN - Multi Prima Sejahtera Tbk. 8). PRAS - Prima 

Alloy Steel Universal Tbk. 9). SMSM - Selamat Sempurna Tbk. 10). BELL - PT Trisula 

Textile Industries Tbk. 11). MYTX - PT Asia Pasific InvestamaTbk. 12). RICY - Ricky Putra 

Globalindo Tbk. 13). SSTM - Sunson Textile Manufacturer Tbk. 14). STAR - PT Buana 

Artha Anugerah Tbk. 15). TRIS - Trisula Internasional Tbk. 16). ZONE – PT Mega Perintis 

Tbk. 17). BATA – Sepatu Bata Tbk. 18). BIMA – Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 19). 

JECC – Jembo Cable Company Tbk. 20). KBLI –  KMI Wire and Cable Tbk. 21). KBLM – 

Kabelindo Murni Tbk. 22). SCCO – PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 

23). VOKS – Voksel Electric Tbk. 24). JSKY -  PT Sky Energy Indonesia Tbk.  

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

Date: 07/04/21        

Time: 13:44     

Sample: 2018 2020    

 X1 X2 X3 Y 

 Mean 103.4138 3.065694 6.563889 -1.603889 

 Median 3.755000 0.880000 1.585000 -6.545000 

 Maximum 3382.970 114.2900 303.2800 157.1400 

 Minimum 0.030000 0.000000 0.160000 -79.41000 

 Std. Dev. 501.5902 13.47891 35.52819 36.70032 

 Skewness 5.320675 7.976576 8.259561 1.634941 

 Kurtosis 31.40843 66.23134 69.48493 8.222793 

 Jarque-Bera 2760.832 12758.12 14079.38 113.9091 

 Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

 Sum 7445.790 220.7300 472.6000 -115.4800 



 22 
 

 Sum Sq. Dev. 17863087 12899.36 89619.89 95630.86 

 Observations  72  72  72  72 

Sumber : software eviews 9 (data diolah peneliti) 
 

Berdasarkan tabel 4.1, analisis statistik deskriptif pada variabel penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 Return Saham (Y) 

Data observasi berjumlah 72. Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel 

return saham (Y) diperoleh nilai mean sebesar -1.603889, nilai median sebesar -

6.545000, nilai maximum sebesar 157.1400, nilai minimum sebesar -79.41000 dan 

standar deviasi sebesar 36.70032.  

 Return On Asset (X1) 

Hasil dari analisis statistik deskriptif untuk variabel return on  asset (ROA) 

diperoleh nilai mean sebesar 103.4138, nilai median sebesar 3.755000, nilai 

maximum sebesar 3382.970, nilai minimum sebesar 0.030000 dan standar deviasi 

sebesar 501.5902. 

 Debt to Equity Ratio (X2) 

Hasil dari analisis statistik deskriptif untuk variabel debt to equity ratio (DER) 

diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3.065694, nilai median sebesar 0.880000, 

nilai maximum sebesar 114.2900, nilai minimum sebesar 0.000000 dan standar 

variasi sebesar 13.47891. 

 Current Ratio (X3) 

Hasil dari analisis statistik deskriptif untuk variabel current ratio (CR) diperoleh 

nilai mean sebesar 6.563889, nilai median sebesar 1.585000, nilai maximum sebesar 

303.2800, nilai terendah minimum sebesar 0.160000 dan standar deviasi sebesar 

35.52819.  

4.2.2. Uji Analisis Regresi Data Panel 

 Kesimpulan Model 

  Tabel 4.2. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel 
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Model Estimasi Hipotesis Hasil Kesimpulan 

Uji Chow 

H0 : CEM  
(apabila prob > 0.05) 

Prob. 
cross 
section f = 
0.0000 

Prob yang diperoleh < dari 
0.05, maka model yang 
terpilih adalah FEM 

H1: FEM  
(apabila prob < 0.05) 

Uji LM 

H0 : CEM 
(apabila breusch-pagan 
> 0.05 

Cross 
section 
breusch-
pagan = 
0.1486 

Breusch-pagan yang 
diperoleh > dari 0.05, 
maka model yang terpilih 
adalah CEM 

H1 : REM  
(apabila breusch-pagan 
< 0.05) 

Uji Hausman 

H0 : REM  
(apabila prob > 0.05) 
 
H1 : FEM 
(apabila prob < 0. 05) 

Prob Cross 
section 
random = 
1.0000 

Prob yang diperoleh > dari 
0.05, maka model yang 
terpilih adalah REM 

Sumber : data diolah peneliti  

Berlandaskan tabel 4.2 disimpulkan bahwa model analisis selanjutnya 

menggunakan Random Effect Model (REM). 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

Setelah dilakukan pemilihan model regresi data panel dan model yang terpilih 

adalah Random Effect Model (REM), maka akan dilakukan uji asumsi klasik. Dalam 

penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas regresi, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas  

4.2.3.1. Uji Normalitas Regresi 

Uji normalitas regresi dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

sebagai variabel terpilih terdistribusi normal atau tidak. Hasil dari uji normalitas regresi 

adalah sebagai berikut: 
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(Sumber : software eviews 9 (data diolah peneliti) 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Regresi  

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 117.0652 

dan nilai prob sebesar 0.000000 lebih kecil daripada 0.05 maka residualnya 

berdistribusi tidak normal. 

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas 

Mendeteksi ada atau tidaknya korelasi yang antara variabel bebas dalam suatu 

model regresi linear berganda. Hasil dari uji multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 X3 

X1  1.000000  0.860446 -0.035266 

X2  0.860446  1.000000 -0.037514 

X3 -0.035266 -0.037514  1.000000 

Sumber : software eviews 9 (data diolah peneliti) 
 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa variabel bebas sebesar -0.035266 < 

0.80 dapat disimpulkan tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. 

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat varians yang 

tidak sama dari residual dalam model regresi dari satu penelitian ke penelitian lain. 

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

F-statistic 0.410999     Prob. F(3,68) 0.7456 

Obs*R-squared 1.282277     Prob. Chi-Square(3) 0.7333 

Scaled explained SS 1.965235     Prob. Chi-Square(3) 0.5797 

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 07/04/21   Time: 16:17   

Sample: 1 72    

Included observations: 72   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 24.02212 3.452572 6.957745 0.0000 
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X1 -0.004090 0.013025 -0.313997 0.7545 

X2 -0.063386 0.484731 -0.130764 0.8963 

X3 -0.070254 0.093763 -0.749268 0.4563 

R-squared 0.017809     Mean dependent var 22.94372 

Adjusted R-squared -0.025523     S.D. dependent var 27.69804 

S.E. of regression 28.04928     Akaike info criterion 9.559755 

Sum squared resid 53499.81     Schwarz criterion 9.686237 

Log likelihood -340.1512     Hannan-Quinn criter. 9.610108 

F-statistic 0.410999     Durbin-Watson stat 1.725643 

Prob(F-statistic) 0.745610    

Sumber : software eviews 9 (data diolah peneliti) 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai F-statistic prob F sebesar 0.7456 

dan Obs*R-squared prob chi square sebesar 0.7333 lebih besar daripada 0.05. Maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.4. Uji Hipotesis 

Sesuai dengan teknik pemilihan model regresi data panel, maka yang terpilih 

adalah Random Effect Model (REM), berikut hasilnya: 

Tabel 4.5. Regresi Linear Berganda dengan Random Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/04/21   Time: 13:57   

Sample: 2018 2020   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 72  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White cross-section standard errors & covariance (no d.f. correction) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.401440 4.406217 -0.091108 0.9277 

X1 -0.021317 0.004885 -4.363973 0.0000 

X2 0.550653 0.104506 5.269086 0.0000 

X3 -0.104533 0.018984 -5.506264 0.0000 

 Effects Specification   

   S.D. Rho 

Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 39.61676 1.0000 

 Weighted Statistics   
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R-squared 0.034080     Mean dependent var -1.603889 

Adjusted R-squared -0.008534     S.D. dependent var 36.70032 

S.E. of regression 36.85658     Sum squared resid 92371.72 

F-statistic 0.799745     Durbin-Watson stat 2.821916 

Prob(F-statistic) 0.498294    

 Unweighted Statistics   

R-squared 0.034080 Mean dependent var -1.603889 

Sum squared resid 92371.72 Durbin-Watson stat 2.821916 
Sumber : software eviews 9 (data diolah peneliti) 

Berikut merupakan hasil pengujian statistik model regresi linear berganda 

berdasarkan tabel 4.5 : 

 Konstanta sebesar -0.401440, artinya apabila ROA (X1), DER (X2) dan CR (X3) tidak 

ada atau nilainya 0, maka return saham (Y) nilainya sebesar -0.401440. 

 Koefisien regresi variabel ROA (X1) sebesar -0.021317 artinya apabila ROA (X1) 

ditingkatkan 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka return 

saham (Y) mengalami penurunan sebesar -0.021317 satuan. Koefisien bernilai 

negatif artinya terdapat hubungan berlawanan arah antara ROA (X1) dengan return 

saham (Y). apabila ROA (X1) dinilai bagus maka kualitas return saham (Y) akan 

mengalami penurunan. 

 Koefisien regresi variabel DER (X2) sebesar 0.550653 artinya apabila DER (X2) 

ditingkatkan 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka kualitas 

return saham (Y) mengalami peningkatan sebesar 0.550653 satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya terdapat hubungan searah antara DER (X2) dengan return 

saham (Y). Apabila DER (X2) dinilai bagus maka return saham (Y) akan mengalami 

peningkatan. 

 Koefisien regresi variabel CR (X3) sebesar -0.104533 artinya apabila CR (X3) 

ditingkatkan 1 satuan, sementara variabel independen lainnya tetap maka return 

saham (Y) mengalami penurunan sebesar -0.104533  satuan. Koefisien bernilai 

negatif artinya terdapat hubungan berlawanan arah antara CR (X3) dengan return 

saham (Y). Apabila CR (X3) dinilai bagus maka return saham (Y) akan mengalami 

penurunan. 
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4.2.4.1. Uji Signifikansi Regresi Parsial (Uji-t)  

Uji-t dipergunakan untuk menguji apakah variabel bebas mempengaruhi variabel 

terikat, apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel maka variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

 Hipotesis Pertama 

Untuk uji signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan 

dan uji-t. Berdasarkan tabel 4.5 dengan nilai koefisien ROA (X1) sebesar -0.021317 

yang menandakan ROA (X1) mempunyai pengaruh negatif terhadap return saham 

(Y). Nilai prob. sebesar 0.0000 < 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -4.363973 > t-

tabel sebesar 1.66757 yang artinya ROA (X1) mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham (Y). Berdasarkan hasil di atas maka Ha diterima, 

berarti ROA (X1) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham 

(Y) secara parsial. Dengan demikian H1 terbukti. 

 Hipotesis Kedua 

Untuk uji signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan 

dan uji-t. Berdasarkan tabel 4.5 dengan nilai koefisien DER (X2) sebesar 0.550653 

yang menandakan bahwa DER (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap return 

saham (Y). Nilai prob sebesar 0.0000 < 0.05 dengan nilai t-hitung sebesar 5.269086 > 

t-tabel sebesar 1.66757 yang berarti DER (X2) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham (Y). Berdasarkan hasil di atas maka Ha diterima, 

berarti DER (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

(Y) secara parsial. Dengan demikian H2 terbukti.  

 Hipotesis Ketiga 

Untuk uji signifikan regresi parsial dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan 

dan uji t. Berdasarkan tabel 4.5 dengan nilai koefisien CR (X3) sebesar -0.104533 

yang menandakan bahwa pertumbuhan CR (X3) mempunyai pengaruh negatif 

terhadap return saham (Y). Nilai prob sebesar 0.0000 < 0.05 dengan nilai t-statistik 

sebesar -5.506264 > t-tabel sebesar 1.66757 yang berarti current ratio (X3) 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham (Y). Berdasarkan 
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hasil di atas maka Ha diterima berarti CR (X3) mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham (Y) secara parsial. Dengan demikian H3 terbukti.   

4.2.4.2. Uji Signifikansi Regresi Simultan (Uji F) 

Untuk uji signifikan regresi berganda dapat dilihat dari hasil pengujian signifikan 

dan uji F. Berdasarkan tabel 4.5 bahwa nilai F-statistik sebesar 0.799745 lebih besar 

dari F-tabel 0.527. Dengan nilai prob (F-statistik) 0.498294 lebih kecil dari 0.05 artinya 

variabel ROA (X1), DER (X2) dan CR (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return saham (Y) pada perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 

4.2.4.3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel dependen. Pada software Eviews 9, koefisien 

determinasi dilihat dari Adjusted R-Square. Pada tabel 4.5 Adjusted R-Square 

mempunyai nilai sebesar -0.008354 atau dianggap 0% artinya variabel ROA (X1), DER 

(X2) dan CR (X3) tidak berkontribusi terhadap return saham (Y). 

4.3. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hipotesis Pertama (H1) : Return On Asset (ROA) berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham. 

Koefisien variabel ROA berpengaruh negatif sebesar -0.021317. Nilai 

signifikansi sebesar 0.0000 < 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -4.363973 > nilai t-

tabel sebesar 1.66757 yang berarti return on asset (ROA) mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap return saham (Y). Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa secara parsial return on asset (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yayan Hendayana dan Nurlina (2020) yang menyatakan bahwa return on asset (ROA) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan 

bahwa pengelolaan perusahaan yang kurang efisien sehingga investor melihat 

kinerja perusahaan yang kurang baik dan menyebabkan harga saham menjadi turun 

dan berdampak menurunnya return saham. 
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 Hipotesis Kedua (H2) : Debt to Equity Ratio (DER)  berpengaruh secara signifikan 

terhadap return saham 

Koefisien variabel DER berpengaruh positif sebesar 0.550653. Nilai signifikansi 

sebesar 0.0000 < 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar 5.269086 > nilai t-tabel sebesar 

1.66757 yang berarti debt to equity ratio (DER) mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham (Y). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara 

parsial debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adestia 

Saraswati, dkk (2020) yang menyatakan bahwa debt to equity ratio (DER) secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini 

dikarenakan pengelolaan aset dan utang perusahaan yang baik dapat meningkatkan 

minat para investor untuk berinvestasi sehingga harga saham menjadi meningkat 

dan berdampak kepada return saham. 

 Hipotesis Ketiga (H3) : Current Ratio (CR) berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham 

Koefisien variabel CR berpengaruh negatif sebesar -0.104533. Nilai signifikansi 

sebesar 0.0000 < 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -5.506264 > nilai t-tabel 

sebesar 1.66757 yang berarti current ratio (CR) mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Swasti Gayatri dan Sunarsih (2020) yang menyatakan bahwa 

current ratio berpengaruh negatif dan signifikan. Hal ini dikarenakan keuangan 

perusahaan lebih didominasi oleh hutang jangka pendek daripada kas atau aset 

lancarnya, sementara modal kerja perusahaan tidak mencukupi sehingga 

menimbulkan risiko yang tinggi bagi perusahaan.  

 Hipotesis Keempat (H4) : Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Current Ratio (CR)  secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham 

Nilai signifikansi sebesar 0.0000 < 0.05 yang berarti return on asset (ROA), debt 

to equity ratio (DER) dan current ratio (CR) secara bersama-sama (simultan) 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Nilai Adjusted R-

Square sebesar -0.008354 yang artinya variabel bebas tidak dapat menjelaskan 

variabel terikat karena Adjusted R-Square bernilai negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini  mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap return 

saham. Terbukti dari koefisien sebesar -0.021317. Nilai signifikansi sebesar 0.0000 

< 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar -4.363973 > nilai t-tabel sebesar 1.66757. 

b. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif secara signifikan terhadap return 

saham. Terbukti dari koefisien sebesar 0.550653. Nilai signifikansi sebesar 0.0000 

< 0.05 dengan nilai t-statistik sebesar 5.269086 > t-tabel sebesar 1.66757. 

c. Current Ratio (CR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap return saham. 

Terbukti dari koefisien sebesar -0.104533. Nilai signifikansi sebesar  0.0000 < 0.05 

dengan nilai t-statistik sebesar -5.506264 > nilai t-tabel sebesar 1.66757.  

d. Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan Current Ratio (CR) 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini 

dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.0000 < 0.05. 

5.2. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a.  Return on asset (ROA) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap return 

saham. Return on assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan 

untuk menghitung seberapa menguntungkan aset yang dimiliki oleh perusahaan 

apabila mempertimbangkan laba bersih dan total aset. Semakin tinggi nilai return 

on asset (ROA), maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan profit. Profit yang rendah dapat menurunkan harga saham dan 

berdampak pada return saham yang lebih rendah. Hal  ini menunjukan  bahwa 

pengelolaan perusahaan yang kurang efisien sehingga investor melihat kinerja 

perusahaan yang kurang baik dan menyebabkan harga saham menjadi turun dan 

berdampak menurunnya return saham. 
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b. Debt to equity ratio (DER) berpengaruh positif secara signifikan terhadap return 

saham. Debt to equity ratio (DER) adalah rasio leverage atau solvabilitas yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menghitung seberapa besar utang perusahaan 

dapat ditutupi oleh ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi debt to equity ratio 

(DER) maka semakin tinggi pula risiko kegagalan keuangan pada perusahaan. Hal 

ini menunjukan bahwa pengelolaan aset dan utang perusahaan yang baik dapat 

meningkatkan minat investor untuk berinvestasi sehingga harga saham menjadi 

meningkat    nilai return saham yang akan didapat oleh  investor. 

c. Current ratio (CR) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap return saham. 

Current ratio (CR) adalah rasio lancar yang dapat menunjukkan kapasitas 

perusahaan dalam membayar utang jangka pendek serta mendanai aktivitas 

fungsionalnya, dengan asumsi perusahaan dapat membiayainya dengan baik, 

maka investor akan lebih berminat untuk menginvestasikan modalnya dalam 

bisnis. Semakin tinggi current ratio (CR) menunjukkan bahwa suatu perusahaan 

dalam keadaan likuid, semakin likuid suatu perusahaan, semakin menarik bagi 

calon investor. Jika semakin banyak investor yang tertarik untuk membeli saham 

tersebut, maka harga saham perusahaan akan naik dan return saham juga dapat 

meningkat. Tetapi di dalam penelitian ini, current ratio (CR) berpengaruh negatif 

dikarenakan keuangan perusahaan lebih didominasi oleh utang jangka pendek 

daripada kas atau aset lancar, sementara modal yang dimiliki perusahaan tidak 

mencukupi sehingga menimbulkan risiko yang tinggi bagi perusahaan. Risiko yang 

tinggi akan mempengaruhi harga saham yang rendah dan berdampak pada return 

saham.  

5.3. Saran 

Berlandaskan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, adapun 

saran dalam penelitian  adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebaiknya memperbanyak variabel independen lainnya 

di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang lebih memungkinkan 

dapat menguraikan return saham (variabel dependen) seperti variabel return on 



 33 
 

equity (ROE), earning per share (EPS), dividend payout ratio (DPR) dan variabel 

lainnya. Memperluas ruang lingkup penelitian untuk menambah keakuratan hasil 

penelitian. Serta melakukan penelitian yang serupa dengan memperbanyak jumlah 

periode yang lebih panjang, agar dapat mengetahui keadaan perusahaan dalam 

jangka waktu yang lebih lama, sehingga mampu memperkuat hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

b. Bagi Calon Investor, sebaiknya calon investor tidak hanya menilai dari data 

mengenai return on asset (ROA), debt to equity ratio (DER) dan current ratio (CR), 

tetapi calon investor perlu memperhatikan faktor-faktor lain dan rasio keuangan 

lainnya yang berhubungan dengan return saham seperti return on equity (ROE) dan 

earning per share (EPS). Sebaiknya calon investor memantau kondisi laporan 

keuangan perusahaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi. 

Memilih perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat dapat memberikan 

prospek yang lebih baik untuk masa depan sehingga calon investor mendapat return 

saham yang sangat menguntungkan. 

c. Bagi Perusahaan, sebaiknya perusahaan manufaktur lebih meningkatkan aspek 

profitabilitas yaitu return on asset (ROA) agar tidak menurun dan menyebabkan 

ketidakpercayaan calon investor mengenai kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang tersedia bagi pemegang saham. Perusahaan manufaktur lebih 

meningkatkan aspek current ratio (CR) agar tidak menurun dan menimbulkan 

kecurigaan di kalangan calon investor tentang ketidakmampuan perusahaan dalam 

memenuhi utang jangka pendeknya. 
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