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Abstrak 

Perkembangan pasar modal yang semakin marak akan memberikan peluang investasi yang 

semakin besar kepada para investor yang menganggap bahwa pasar modal mampu memberikan manfaat 

sebagai sarana pengalokasian dana yang produktif untuk jangka panjang. Dari 10 sektor yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia, sektor industri dasar memimpin indeks sektoral. Sektor industri dasar menguat 

hingga 5,71 persen ke level 568,9 dibandingkan dengan posisi akhir 2016. Prospek industri logam 

memiliki potensi yang cukup baik di masa mendatang karena peluang bisnis industri besi dan baja akan 

membesar sejalan dengan pelaksanaan berbagai proyek infrasktur negara. Tetapi fenomena mengenai 

sektor logam dan sejenisnya tidak tercermin dalam pasar bursa yang menunjukkan bahwa  kondisi return 

saham cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2012-2017. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan terdiri dari faktor mikroekonomi yang menggunakan kinerja keuangan yaitu Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan Total Asset Turnover (TATO). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on Equity (ROE) dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return Saham pada 

Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2017, baik secara simultan maupun parsial. 

Penelitian mengenai pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on 

Equity (ROE) dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return Saham merupakan penelitian verifikatif 

dengan metode explanatory survey. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. 

Penentuan sampel dengan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 7 perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi data panel dengan 

menggunakan aplikasi eviews 9. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel CR, DER, ROE berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan variabel TATO tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Secara simultan (bersama-sama) Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on 

Equity (ROE) dan Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Nilai 

Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah 0,497493 hal ini berarti variabel CR, DER, ROE dan 

TATO memberikan kontribusi pengaruh sebesar 49,74% dan sisanya sebesar 50,25% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model penelitian. 

Saran untuk perusahaan yaitu harus memperhatikan kinerja keuangan agar dapat memberikan 

return yang tinggi kepada investor, kemudian bagi perusahaan yang memiliki rasio hutang yang cukup 

tinggi maka dapat melakukan restrukturisasi sumber dana jangka panjang. Terakhir, untuk peneliti 

selanjutnya disarankan untuk menambah objek dan periode penelitian yang penulis tidak jelaskan pada 

penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), Total Asset 

Turnover (TATO) dan Return Saham. 
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PENDAHULUAN  

Pasar modal memiliki peran penting bagi 

perekonomian suatu negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi 

pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor). Dana yang 

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pelunasan hutang, pengembangan usaha, 

ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. 

Fungsi kedua pasar modal sebagai sarana bagi 

masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan 

lain-lain. Dengan demikian, pasar modal 

memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan jual-

beli dan kegiatan terkait lainnya. Keberadaan 

pasar modal juga diharapkan dapat memajukan 

perekonomian suatu negara, sebab pasar modal 

merupakan alternatif  pendanaan bagi 

perusahaan-perusahaan sehingga dapat beroperasi 

dengan skala yang lebih besar dan pada waktunya 

akan meningkatkan pendapatan perusahaan serta 

kemakmuran bagi masyarakat luas. 

Bursa Efek Indonesia berada dalam posisi 

yang sangat atraktif bagi investor secara global. 

Perkembangan pasar modal yang semakin marak 

akan memberikan peluang investasi yang semakin 

besar kepada para investor yang menganggap 

bahwa pasar modal mampu memberikan manfaat 

sebagai sarana pengalokasian dana yang produktif 

untuk jangka panjang. 

Pada Maret 2017, terdapat 8 sektor yang 

berhasil menguat dengan mencatat pertumbuhan 

indeks. Berikut data pertumbuhan indeks sektoral  

Tabel 1 Data pertumbuhan indeks sektoral 

Sektor Persentase Pertumbuhan 

Industri Dasar 5,71% 

Keuangan 3,62% 

Barang dan 

Konsumsi 3,52% 

Manufaktur 3,51% 

Infrastruktur 3,09% 

Perdagangan 2,49% 

Aneka Industri 1,26% 

Pertambangan 0,21% 

Agro Bisnis -1,95% 

Properti -3,8% 

Sumber: www.katadata.co.id (data diakses, 2018) 

 Dari 10 sektor yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia, sektor industri dasar memimpin 

indeks sektoral. Sektor industri dasar menguat 

hingga 5,71 persen ke level 568,9 dibandingkan 

dengan posisi akhir 2016. Penguatan sektor 

industri dasar diikuti oleh sektor keuangan yang 

menguat 3,62 persen, kemudian barang dan 

konsumsi 3,52 persen, manufaktur 3,51 persen, 

dan infrastruktur 3,09 persen. Sementara 

penguatan sektor lainnya yaitu, perdagangan 2,49 

persen, aneka industri 1,26 persen dan 

pertambangan 0,21 persen. Sedangkan sektor 

agro bisnis mengalami penurunan hingga -1,95 

persen dan properti -3,8 persen 

(www.katadata.co.id).  

Salah satu sub sektor pada sektor industri 

dasar dan kimia adalah logam dan sejenisnya. 

Prospek industri logam memiliki potensi yang 

cukup baik di masa mendatang karena peluang 

bisnis industri besi dan baja akan membesar 

sejalan dengan pelaksanaan berbagai proyek 

infrastruktur negara. 

Perkembangan industri logam yang baik 

menarik para investor untuk melakukan investasi 

pada industri ini. Sehingga para investor tertarik 

untuk berinvestasi pada sub sektor logam dan 

sejenisnya, kemudian investor akan mendapatkan 

tingkat pengembalian atau return yang tinggi. 

Menurut Tandelin (2010), return adalah 

salah satu faktor yang memotivasi investor untuk 

berinteraksi di pasar modal. Return merupakan 

imbalan atas keberanian investor dalam 

menanggung risiko atas investasi yang 

dilakukannya. Return merupakan sebuah 

keuntungan atas investasi yang telah ditanamkan 

oleh seorang pemodal kepada sebuah perusahaan 

yang membutuhkan dana. Dalam melakukan 

investasi, investor tentunya mengharapkan return 

saham yang maksimal dan selalu mengalami 

peningkatan atas investasi yang ditanamkan. 

Dalam penelitian ini return saham diperoleh 

dengan menghitung capital gain. Capital gain 

merupakan selisih harga beli dan harga jual. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat pengembalian atau return saham yang akan 

diterima oleh para investor. Siklus naik turunnya 

harga saham dapat memberikan gambaran 

mengenai return yang akan diterima investor. 

Menurut Ang (2010), ada dua faktor yang 

mempengaruhi return suatu investasi yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal dapat dilihat 

dari kinerja keuangan perusahaan yang tampak 

pada laporan keuangan, misalnya likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan pasar. 

Faktor internal ini penting diketahui oleh investor 

ketika melakukan investasi dalam bentuk saham. 

Seorang investor pasti akan membeli saham yang 

efisien yang dapat memberikan return saham yang 

http://www.katadata.co.id/
http://www.katadata.co.id/


 

 

 
 

 
 

maksimal serta mempunyai nilai risiko yang 

minimal. 

Menurut Tracy (2012). “financial ratio 

are devided into five type: liquidity, activity, debt, 

profitability, and market ratio”. 

Teori diatas menyatakan bahwa rasio 

keuangan terbagi dalam lima jenis yakni likuiditas, 

aktivitas, hutang, profitabilitas, dan rasio pasar. 

Rasio-rasio keuangan tersebut digunakan untuk 

menjelaskan kekuatan dan kelemahan 

memprediksi return saham di pasar modal. 

Salah satu rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur return saham yaitu rasio 

likuiditas. Menurut Sutrisno (2013), likuiditas 

adalah kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban-kewajiban yang segera harus dipenuhi. 

Kewajiban yang harus segera dipenuhi adalah 

hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini 

bisa digunakan untuk mengukur tingkat keamanan 

kreditor jangka pendek, serta mengukur apakah 

operasi perusahaan tidak akan terganggu bila 

kewajiban jangka pendek ini segera ditagih. 

Rasio likuiditas pada penelitian ini akan 

diukur dengan current ratio (CR) yang 

membandingkan aset lancar terhadap hutang 

lancar. 

Menurut Bringham & Hauston (2010), 

rasio lancar merupakan rasio yang menunjukkan 

sejauh apa kewajiban lancar ditutupi oleh asset 

yang diharapan akan dikonversi menjadi kas dalam 

waktu dekat. 

Sedangkan Sartono (2012), menyatakan 

bahwa semakin tinggi current ratio berarti 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. 

Sehingga dari teori yang ada, dapat dikatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki current ratio 

yang tinggi merupakan perusahaan yang berada 

dalam kondisi yang baik, sehingga hal tersebut 

akan berdampak pada peningkatan harga saham 

dan return saham. 

 

Adapun penelitian terdahulu yang 

dilakukan Elisabetsh (2017), Candra Dewi (2016), 

Parwati dan Sudiarta (2016) yang menyatakan 

bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap 

return saham. Sebaliknya menurut Antara, Sepang 

dan Saerang (2014), Sugiarti, Surachman dan 

Aisjah (2015) yang menyatakan bahwa CR 

berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Sedangkan Basalamah, Murni dan Summarauw 

(2017) yang menyatakan bahwa CR tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Selain menggunakan rasio likuiditas, 

rasio keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi 

return saham yaitu rasio solvabilitas. Menurut 

Hanafi dan Halim (2014), bahwa, “rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah 

perusahaan yang total utangnya lebih besar 

dibandingkan total asetnya”. 

Rasio solvabilitas yang digunakan peneliti 

yaitu Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity 

Ratio (DER) membandingkan antara seluruh 

utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas.  

Menurut Bringham dan Houston (2010), 

DER yang rendah akan meningkatkan respon 

positif dari pasar dan akan semakin baik 

kemampuan peusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjang karena risiko yang 

ditimbulkan dari penggunaan pendanaan yang 

bersumber dari hutang akan berkurang, sehingga 

saham naik. Kenaikan harga saham akan memicu 

kenaikan pada tingkat pengembalian return saham. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa debt to equity 

ratio akan bergerak berlawanan dengan return 

saham. 

Adapun penelitian terdahulu yang 

dilakukan Gilang dan Kesuma (2015), Parwati dan 

Sudiartha (2016) dan Hermawan (2012)  yang 

menyatakan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Sebaliknya menurut Basalamah, Murni dan 

Summarauw (2017), Atidhira dan Yustina (2015) 

menyatakan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

Sedangkan menurut Zamzami dan Afif (2015) 

menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Rasio yang dapat mempengaruhi return 

saham selanjutnya adalah rasio profitabilitas. 

Menurut Sudana (2015), bahwa “profitability ratio 

mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-

sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, 

modal atau penjualan perusahaan.” 

Rasio profitabilitas yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu Return on Equity (ROE). 

Menurut Liembono (2014), return on equity adalah 

rasio perbandingan antara laba bersih dengan 

modal. Return on equity menggambarkan 

kemampuan perusahaan mengelola dana atau 

modal yang dipercayakan oleh pemegang saham. 

Return on equity yang semakin tinggi berarti 

manajemen perusahaan semakin mampu 

memberikan return bagi pemegang saham. 

Adapun penelitian terdahulu yang 

dilakukan Antara, Saepang dan Saerang (2014), 



 

 

 
 

 
 

Candradewi (2016), Carlo (2014) yang 

menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif 

terhadap return saham. Sebaliknya menurut 

Komala dan Nugroho (2013) serta Sugiarti, 

Surachman dan Aisjah (2015) yang menyatakan 

bahwa ROE berpengaruh negatif terhadap return 

saham. Sedangkan Nurmasari (2017) yang 

menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi 

return saham adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas 

yang digunakan oleh peneliti yaitu total asset 

turnover (TATO). Menurut Ehrhardt dan 

Bringham (2011), menyatakan bahwa “Asset 

management  ratios measure how effectively a firm 

is managing its assets. 

Menurut Gitman dan Zutter (2012), the 

total asset turnover indicates the efficiency with 

which the firm used its assets to generate sales. 

Generally, the higher a firm’s total asset turnover, 

the more efficiently its asset have you been used. 

This measure is probably of greatest to 

management, because it indicates whether the 

firm’s operations have been financially efficient.  

Adapun penelitian terdahulu yang 

dilakukan Elisabeth (2017), Candradewi (2016), 

Zamzami dan Afif (2015) yang menyatakan bahwa 

TATO berpengaruh positif terhadap return saham. 

Sebaliknya menurut Antara, Saepang dan Saerang 

(2014) yang menyatakan bahwa TATO 

berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Sedangkan Susilowati dan Nawangsasu (2018) 

yang menyatakan bahwa TATO tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham yang telah dipaparkan. Oleh karena itu 

penulis ingin mengangkat judul “PENGARUH 

CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY 

RATIO (DER), RETURN ON EQUITY (ROE), 

DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN SUB SEKTOR LOGAM DAN 

SEJENISNYA YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2017". 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) 

Untuk mengukur pengaruh Current Ratio (CR) 

terhadap Retun saham pada perusahaan Sub Sektor 

Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017; 2) Untuk 

mengukur pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Retun saham pada perusahaan Sub Sektor 

Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017; 3) Untuk 

mengukur pengaruh Retun on Equity (ROE) 

terhadap Retun saham pada perusahaan Sub Sektor 

Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017; 4) Untuk 

mengukur pengaruh Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap Retun saham pada perusahaan Sub Sektor 

Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017;  5) Untuk 

mengukur secara simultan (bersama-sama) 

pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Retun on Equity (ROE), dan Total Asset 

Turnover (TATO) terhadap Retun saham pada 

perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2017. 

 

TELAAH TEORI DAN LITERATUR 

Kinerja Keuangan 
Menurut Asmirantho (2013), kinerja 

keuangan (financial performance) adalah suatu 

prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu 

periode tertentu untuk melihat sejauh mana 

perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-

aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. 

 Moyer, McGuigan & Rao (2011) “The 

evaluation of financial performance involves series 

of techniques that can be used to help identify the 

strength and weakness of a fir”. 

 

Rasio Keuangan 
Menurut Keown, Martin Petty Scott, JR 

(2002), “Financial ratio is restarting the 

accounting data in relative terms to identifiy some 

of the financial strength and weaknesses of a 

company” 

Van Horne & Wachowicz (2013), To 

evaluate firm’s financial condition and 

performance, the financial analysis needs to 

perform “checkups”on various aspect of a firm’s 

financial health. A tool frequently used during 

these checkups is a financial ratio, or index, which 

relates two pieces of financial data by dividing one 

quantity by the other. 

 

Jenis-Jenis Rasio Keuangan 
Menurut Tracy (2012). “financial ratio 

are devided into five type: liquidity, activity, debt, 

profitability, and market ratio”. 

Sedangkan menurut Bringham dan 

Houston (2015), yang menyatakan bahwa the 

ratios into five categories: 



 

 

 
 

 
 

1. Liquidity ratios, which give an idea of the 

firm’s ability to pay off debts that are 

maturing within a year. 

2. Asset management ratios, which give an 

idea of how efficiently the firm is using its 

assets. 

3. Debt management ratios, which give an 

idea of how the firm has financed its 

assets as well as the firm’s ability to 

repay its long-term debt. 

4. Profitability ratios, which give an idea of 

how profitability the firm is operating and 

untilizing its assets. 

5. Market value ratios, which give an idea of 

what investors think about the firm and its 

future prospects. 
 

Rasio Likuiditas 
Gitman dan Zutter (2012), menyatakan 

bahwa “ The liquidity of a firm is measured by its 

ability to satisfy its short-term abligations as they 

come due. Liquidity refers to the solvency of the 

firm’s overall financial position-the ease with 

which it can pay its bills. Because a common 

precursor to financial distress and bankruptcy is 

low or declining liquidity, these ratios are viewed 

as good leading indicators of cash flow problem. 

The two basic measures of liquidity are the current 

ratio and the quick (acid-test) ratio. 

 

Current Ratio 
“The current ratio compares the assets 

that will turn into cash within the year to the 

liabilities that must be paid within the year. A 

company with a low current ratio lacks a liquidity 

with in the sense that it cannot reduce its current 

assets for cash to meet maturning obligation. It 

must rely instead on operating income and outside 

financing”. (Higgins, 2004). 
Sedangkan menurut Bringham & Hauston 

(2010), “rasio lancar merupakan rasio yang 

menunjukkan sejauh apa kewajiban lancar ditutupi 

oleh asset yang diharapan akan dikonversi menjadi 

kas dalam waktu dekat” 

     

     Current Ratio = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Brigham & Houston (2010) 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Return 

Saham 
Current ratio digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Rasio ini dapat 

memberikan gambaran mengenai sejauh 

perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan membandingkan asset lancar 

terhadap hutang lancar perusahaan. 

 Semakin tinggi current ratio 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu melunasi 

kewajiban jangka pendeknya  sehingga dapat 

memberikan kepercayaan bagi kreditor bahwa 

perusahaan dalam kondisi yang baik. dan semakin 

tinggi current ratio dapat membuat investor 

tertarik untuk memiliki saham tersebut sehingga 

hal tersebut dapat meningkatkan return saham 

yang diterima investor. Jadi dapat dikatakan bahwa 

current ratio akan bergerak searah dengan return 

saham dan memiliki pengaruh positif terhadap 

return saham. 

 Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2017), 

Parwati dan Sudiartha (2016), serta Candradewi 

(2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Antara, Sepang dan Saerang (2014) serta Sugiarti, 

Surachman dan Aisjah (2015) menyatakan bahwa 

current ratio berpengaruh negatif terhadap return 

saham. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh 

Basalamah, Murni dan Summarau (2017) 

menyatakan bahwa current ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

 Berdasarkan pernyataan, data dan hasil 

penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H1 : Current Ratio (CR) berpengaruh positif 

terhadap return saham 

 

Rasio Solvabilitas 
Menurut Van Horne dan Wachowicz 

(2013), “solvability (debt) ratios that shows the 

extent to which the firm is financed by debt”. 

Brealey, Myers and Allen (2014), 

menyatakan bahwa “because debt increases the 

return to shareholders in good time and reduce 

them in bad times, it is said to create financial 

leverage or solvability. Solvability or leverage 

ratios measure how much financial leverage the 

firm has taken on”. 

 

Debt to Equity Ratio 

Menurut Van Horne dan Wachowicz 

(2013), “Debt to equity ratio, is to acces the extent 

to wich the firm is using borrowed money, we may 

use several different debt ratios. The debt-to-equity 

ratio is computed by simply dividing the total debt 

of the firm (including current liabilities) by its 

shareholders’ equity”.  



 

 

 
 

 
 

Kemudian menurut Baker and Powell 

(2015), “The debt to equity ratio I computed by 

dividing the firm’s total liabilities by its total 

equity”  

Debt to Equity Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Baker and Powell (2013) 

Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap 

Return Saham 
Debt to Equity Ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya. Debt to equity ratio dihitung 

dengan membagi total hutang terhadap total modal 

yang dimiliki perusahaan.  

 Semakin tinggi debt to equity ratio 

menunjukkan semakin tinggi risiko finansial 

perusaaan. Semakin rendah debt to equity ratio 

menunjukkan semakin rendah juga risiko finansial 

perusahaan. Sehingga dengan risiko yang kecil 

dapat memberikan respon positif bagi para investor 

dan akan berdampak pada peningkatan return 

saham. Begitupun sebaliknya, jika debt to equity 

ratio yang dihasilkan tinggi maka risiko finansial 

perusahaan akan semakin besar dan dapat 

memberikan respon negatif kepada para investor 

sehingga akan berdampak pada menurunnya return 

saham. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

debt to equity ratio akan berbanding terbalik 

dengan return saham serta memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham. 

 Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Gilang dan Kesuma 

(2015), Parwati dan Sudiartha (2016) serta 

Hermawan (2012). Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Sebaliknya menurut Basalamah, Murni 

dan Summarauw (2017), Atidhira dan Yustina 

(2015) menyatakan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

Sebaliknya penelitian yang dilakukan Zamzami 

dan Afif (2015) menyatakan bahwa debt to equity 

ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. 

 Berdasarkan pernyataan, data dan hasil 

penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H2 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

negatif terhadap return saham. 

 

Rasio Profitabilitas 
Ranneerselvam (2012), menyatakan 

bahwa “The profitability ratio measure the profit 

generating capacity of the company. The different 

ratios under this category are net profit margin, 

return on total asset, return on equity.” 

“Profitability ratio is the net result of a 

number of policies and decisions. The ratios 

examined this far provide useful clues as to the 

effectiveness of a firm’s operations, but the 

profitability ratios show the combined effects of 

liquidity, asset management and debt management 

on operating results”. (Bringham & Houston, 

1995). 

Sedangkan menurut Sudana (2015), 

profitability ratio mengukur kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

menggunakan sumber-sumber yang dimiliki 

perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan 

perusahaan. 

 

Return on Equity 
Menurut Gitman dan Andrew (2007), 

return on equity ratio measure the average return 

on the firm’s capital cobtributions from its owners 

(for corporation, that means the contribution of 

common stockolders). It indicates how many 

dollars of income were producted for each dollar 

invested by common stockholder’s investment in 

the firm. 

Sedangkan Menururt Siciliano (2015), 

“return on equity measures the rate of return on 

the stockholders’ investment the company. 

Reffering this time to both wonder widget’s 

balance sheet and its income statement. We come 

up with this calculation”. 

 

Return on Equity Ratio = 
Net income

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Siciliano (2015) 

Pengaruh Return on Equity Terhadap 

Return Saham 
Return on equity adalah hasil 

pengembalian dari penggunaan ekuitas perusahaan 

yang dihitung dengan membandingkan laba bersih 

dengan total ekuitas perusahaan.  

 Return on equity yang tinggi 

menunjukkan bahwa perolehan laba yang 

dihasilkan perusahaan juga tinggi. Sehingga 

dengan perolehan laba yang tinggi akan 

meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. 

Oleh karena itu, return on equity yang tinggi akan 

meningkatkan return saham. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa return on equity akan bergerak 

searah dengan return saham serta berpengaruh 

positif terhadap return saham. 



 

 

 
 

 
 

 Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukakn oleh Antara, Saepang 

dan Saerang (2014), Candradewi (2016),  Carlo 

(2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Komala dan Nugroho (2013), Sugiarti, Surachman 

dan Aisjah (2015) menyatakan bahwa return on 

equity berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh 

Nurmasari (2017) menyatakan bahwa return on 

equity tidak berpengaruh signifikan terhadap  

return saham.  

Berdasarkan pernyataan, data dan hasil 

penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

H3 : Return on equity (ROE) berpengaruh 

terhadap return saham. 

 

Rasio Aktivitas 
Menurut Gitman and Zutter (2012), 

Activity ratios measure the speed with which 

various account are converted into sales or cash-

inflows or outflows. In a sense, activity ratios 

measure how efficiently a firm operates along a 

variety of dimensions such as inventory 

management, disbursements and collections”. 

Selanjutnya menurut Sutrisno (2013), 

rasio aktivitas mengukur seberapa besar efektivitas 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. 

Rasio aktivitas dinyatakan sebagai perbandingan 

penjualan dengan berbagai elemen aktiva. 

 

Total Asset Turnover 
Brigham and Houston (2013), 

menyatakan bahwa “total asset turnover ratio is a 

ratio calculated by dividing sales by total asset, 

show how many times assets are turnover to 

generate revenue.” 

Rasio ini menunjukkan seberapa efisien 

perusahaan menggunakan aktivanya untuk 

menghasilkan penjualan, dimana hal tersebut 

merupakan faktor penentu dalam pengembalian 

pendapatan usaha atas investasi. Total asset 

turnover merupakan salah satu rasio aktivitas yang 

digunakan untuk mengetahui efektifitas 

perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Aktifitas 

operasi perusahaan membutuhkan investasi baik 

untuk aset yang bersifat jangka pendek (inventory 

and account recievable) maupun jangka panjang 

(property, plan and equipment). Rasio ini 

menggmbarkan hubungan antara tingkat operasi 

perusahaan (sales) dengan aset yang dibutuhkan 

untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan 

tersebut. TATO juga dapat digunakan untuk 

memproduksi modal yang dibutuhkan perusahaan. 

(Keown, et al., 2014). 

Selanjutnya Hanafi dan Halim (2009), 

total asset turnover adalah rasio untuk menghitung 

efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang 

tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang 

baik, sebaiknya rasio yang rendah harus membuat 

manajemen mengevaluasi strategi, pemasaran dan 

pengeluaran modalnya (investasi). 

Total Asset Turnover = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Hanafi dan Halim (2009) 

Pengaruh Total Asset Turnover Terhadap 

Return Saham 
Total asset turnover digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh 

keuntungan, dimana rasio ini diukur dengan 

membandingkan penjualan terhadap total asset. 

 Total asset turnover yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat 

menggunakan total aktiva yang dimilikinya dengan 

baik sehingga dapat meningkatkan penjualan serta 

pendapatan perusahaan. Karena dengan 

peningkatan pendapatan akan meningkatkan pula 

keuntungan perusahaan sehingga akan 

memberikan keyakinan bagi para investor bahwa 

saham tersebut bagus dan dapat memberikan return 

yang tinggi bagi para investor.oleh karena itu, 

dapat dikatakan total asset turnover akan bergerak 

searah dengan return saham serta memiliki 

pengaruuh positif terhadap return saham. 

 Pernyataan tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth (2017), 

Candradewi (2016) serta Zamzami dan Afif 

(2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Antara, Sepang dan Saerang (2014) menyatakan 

bahwa total asset turnover berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return saham. Sebaliknya 

penelitian yang dilakukan oleh Daljono (2013) 

serta Susilowati dan Nawangsasu (2018) 

menyatakan bahwa total asset turnover tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

 Berdasarkan pernyataan, data dan hasil 

penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian 

sebegai berikut: 

H4 : Total asset turnover (TATO) 

berpengaruh terhadap return saham. 

 

Rasio Nilai Pasar 
Menurut Galatgger dan Andrew (2007), 

Market value ratio, the ratios exmined so far rely 

financial steatement figure. But market value 

ratios mainly rely financial market place data. 



 

 

 
 

 
 

Such as the market price of a company’s common 

stock. Gitman and Zutter, 2012ure earning power 

of a company. As reflected in the stock share price. 

“Market value ratios measures how 

cheap or expensive the company’s stock is based 

on some measure of profit or value. Market value 

ratios can assist management or an investor in 

assessing the market’s opinion of the company’s 

value. Generally, the higher the market value 

ratio, the haigher the company’s stock price will 

be because to the market’s thinks growth prospects 

are good and/or they believe the company to be 

less risky as an investment”. (Rist and Pizica, 

2014). 

 

Return Saham 
Gitman (2012), menyatakan bahwa “The 

return is the total gain or loss experienced on a 

investment over a given period of time. It is 

commonly measured as coach distributions during 

the period, plus change in value, by its beginning 

of period investment value.” 

Sedangkan menurut Corrado dan Jordan 

(2007), The return on an investment measured as 

percentage of the originally invested sum that 

accounts for all cash flows and capital gain or 

losses. 

Return merupakan hasil yang diperoleh 

dari investasi. Return dapat berupa realisasi yang 

sudah terjadi atau return ekspetasian belum terjadi 

tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa 

mendatang. Return realisasian (realized return) 

merupakan return yang telah terjadi. Sedangkan 

return ekspetasian (expected return) adalah return 

yang diharapkan akan diperoleh oleh investor 

dimasa mendatang (Hartono, 2016). 

Menurut Samsul (2006), terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi harga saham atau 

return saham baik yang bersifat makro maupun 

mikro ekonimi.  

a. faktor makro ada yang bersifat ekonomi 

maupun nonekonomi. Faktor 

makroekonomi terinci dalam beberapa 

variabel ekonomi, misalnya inflasi, suku 

bunga, kurs valuta asing, tingkat 

pertumbuhan ekonomi, harga bahan 

bakar minyak dipasar internasional dan 

indeks saham regional. Faktor makro 

ekonomi mencangkup peristiwa politik 

domestik, peristiwa social, peristiwa 

hukum dan peristiwa politik 

internasional.  

b. faktor mikroekonomi terinci dalam 

beberapa variabel, misalnya laba per 

saham, deviden per saham, nilai buku per 

saham, debt to equity ratio dan rasio 

keuangan lainnya. 

 Ditambahkan oleh Sihombing (2008), 

yang menyatakan bahwa dalam perdagangan 

saham selalu  ada siklus naik dan siklus turun 

untuk setiap harga saham. Hal tersebut akan 

berdampak pada tingkat pengembalian atau return 

yang diterima oleh investor. Siklus ini dipengaruhi 

oleh berbagai faktor eksternal dan faktor internal 

perusahaan. 

1. Faktor eksternal perusahaan, seperti: 

 a. Tingkat pertumbuhan GDP, 

 b. Tingkat inflasi, 

 c. Tingkat suku bunga perbankan, 

 d. Nilai tukar mata uang, serta 

e. Harga-harga komoditas khususnya untuk 

saham-saham berbasis komoditas seperti 

perusahaan pertambangan dan pertanian. 

2. Faktor internal perusahaan, seperti: 

 a. Kinerja perusahaan, 

 b. Rencana penerbitan saham baru (right 

issue), serta 

c. Masalah hukum yang dapat menimbulkan 

implikasi terhadap perkembangan usaha 

perusahaan.   

 
Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Return on Equity dan Total Asset 

Turnover terhadap Return Saham 

Kondisi internal perusahaan akan mempengaruhi 

tingkat pengembalian atau return saham yang akan 

diterima oleh investor. Jika kondisi internal 

perusahaan seperti rasio keuangan dalam kondisi 

yang baik maka perusahaan yang akan berada 

dikondisi yang menguntungkan sehingga return 

saham yang akan diterima investor akan tinggi.  

 Maka dari itu CR, DER, ROE dan TATO 

merupakan kondisi yang harus diperatikan oleh 

para investor untuk dapat memberikan 

kemakmuran bagi para investor. 

 Berdasarkan pernyataan, teori dan data 

maka hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H5: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Return on Equity (ROE) dan Total Asset 

Turnover (TATO) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan sub sektor Logam dan Sejenisnya 

2012-2017. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

verifikatif dengan metode explanatory survey, 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Teknik 

penelitian yang digunakan adalah statistik 

inferensial. 

 Jenis data berbentuk data kuantitatif dan 

berupa data panel. Menurut Basuki dan Prawoto 

(2017), data panel adalah gabungan data runtut 

waktu (time series) dan data silang (cross section). 

Data kuantitatif ini ini diperoleh oleh peneliti 

secara tidak langsung yaitu berupa laporan 

keuangan perusahaan yang tergolong dalam Sub 

Sektor Logam dan Sejenisnya selama enam 

periode yaitu 2012-2017. 

Jenis data yang diteliti berbentuk data 

kuantitatif, yaitu berupa data panel. Menurut 

Basuki dan Prawoto (2017), data panel adalah 

gabungan antara data runtut waktu (time series) 

dan data silang (cross section). Sedangkan, sumber 

data penelitian yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi 

umumnya diperoleh dari penyedia data seperti 

media masa, perusahaan penyedia data, bursa efek, 

data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

sebelumnya, data yang disediakan pada statistic 

software, dan sebagainya. Pada penelitian ini, 

sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari 

Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa 

Efek Indonesia www.idx.co.id, 

www.duniainvestasi.com, www.idnfinancials.com 

dan www.sahamok.com.  

 

Pada penelitian ini pembahasan operasionalisasi 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Ukuran Skala 

Current 

Ratio 
1. Current 

Asset 

2. Current 

Liabilities 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Rasio 

Debt to 

Equity 

Ratio 

 

1. Total 

Liabilitie 
2. Total 

Equity 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Rasio 

 

Return on 

Equity 
1. Net 

Income 

2. Total 

Equity 

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Rasio 

Total Asset 

Turnover 
1. Sales 

2. Total 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Rasio 

Assets 

Return 

Saham 

 

Capital Gain 𝑃𝑡 −  𝑃𝑡 − 1

𝑃𝑡 − 1
 

Rasio 

 

Metode penarikan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling (sampel yang 

memenuhi kriteria yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti). Adapun kriteria yang disesuaikan 

dengan permasalahan yang diteliti, dari 16 

perusahaan sehingga menghasilkan 7 sampel data 

perusahaan sub sektor Logam dan Sejenisnya 

(Industri Dasar dan Kimia) yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Sub Sektor Logam dan Sejenisnya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian yaitu tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2017. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan 

keuangan selama enam tahun berturut-turut 

pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 

secara lengkap. 

3. Komponen-komponen yang diperlukan untuk 

proses perhitungan tercantum jelas dalam 

laporan keuangan. 

4. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang 

rupiah. 

Berikut adalah 7 perusahaan Logam dan 

Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia: 

 

Tabel 3 Sampel Penelitian 

No Kode Nama 

1 ALKA Alaska Industrindo Tbk. 

2 ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 

3 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 

4 INAI Indal Aluminium Industry Tbk. 

5 LION Lion Metal Works Tbk. 

6 LMSH Lionmesh Prima Tbk. 

7 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode studi pustaka dan metode dokumentasi. 

Metode analisis data yang digunakan adalah uji 

asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji 

multikolinearitas. Selain itu, analisis regresi data 

panel, uji hipotesis, uji t, dan uji F. 

http://www.idx.co.id/
http://www.duniainvestasi.com/
http://www.idnfinancials.com/
http://www.sahamok.com/


 

 

 
 

 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian kesesuaian model dengan menggunakan 

uji Chow. Uji Chow dilakukan untuk menguji 

hipotesis nol bahwa menggunakan  model common 

effect. Hasil uji chow disajikan pada tabel berikut 

ini. 

 

Tabel 4 Hasil Uji Chow 
Effect 

Test 
Statistic d.f. Prob. 

Cross-

section F 
1.442568 (6,31) 0.2304 

Cross-

section 

Chi 

Square 

10.342086 6 0.1110 

Sumber : Eviews 9 (Data diolah, 2019) 

Hasil uji Chow menunjukkan nilai 

probabilitas F lebih besar dari α=0,05 pada kedua 

model, sehingga disimpulkan bahwa model 

common effect model lebih sesuai untuk 

digunakan.  

Setelah dilakukan uji chow, maka selanjutnya 

melakukan pengujian yaitu uji hausman, untuk 

menguji hipotesis nol bahwa menggunakan model 

fixed effect.  

 

Tabel 5 Hasil Uji Hausman 

 Test 

Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f 
Prob. 

Cross-

section 

random 

8.232026 4 0.0834 

Sumber : Eviews 9 (Data diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas > 0.05 yaitu sebesar 0.0834. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

yang artinya model yang dipilih yaitu random 

effect model.  

 

Tabel 6 Hasil Uji Lagrange Multiplier 

Test Hypothesis 

  Cross-section Time Both 

Breusch-
Pagan 

 1.138992  0.589907  1.728898 

  -0.285900 -0.44250 -0.188600 

Honda -1.067235 -0.768054 -1.297746 

King-Wu -1.067235 -0.768054 -1.286775 

Standardized 

Honda 
-0.310132 -0.573772 -4.075871 

Standardized 

King-Wu 
-0.310132 -0.573772 -4.030870 

Gourierioux, 
et al.* 

-- --  0.000000 

      (>= 0.10) 

Sumber : Eviews 9 (Data diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa p-

value dari Breusch Pagan > 0,05 yaitu sebesar 

0,1886. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima yang artinya model yang dipilih adalah 

common effect. 

Setelah dilakukan uji chow, uji hausman dan 

uji lagrange multiplier maka dapat disimpulkan 

bahwa model yang paling tepat digunakan dalam 

penelitian ini yaitu common effect model. 

Dipilihnya common effect model, karena hasil 

output dari aplikasi E-views menunjukkan bahwa 

dari uji chow dan uji lagrange multiplier 

didapatkan hasil bahwa common effect model yang 

tepat digunakan dalam penelitian, sedangkan 

hanya uji lagrange multiplier yang menunjukkan 

bahwa random effect model yang tepat digunakan. 

 

Uji Asumsi Klasik Data Panel 

Uji Normalitas 
Uji Normalitas pada model regresi 

digunakan untuk menguji apakah nilai residual 

yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baikadalah 

yang memiliki nilai residual yang berdistribusi 

secara normal. Distribusi dikatakan normal jika 

memiliki nilai signifikansi > 0,05 dibawah ini uji 

normalitas: 

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Standardized Residuals

Sample 2012 2017

Observations 42

Mean      -0.000168

Median  -0.002590

Maximum  0.054898

Minimum -0.047553

Std. Dev.   0.026910

Skewness   0.350671

Kurtosis   2.397225

Jarque-Bera  1.496631

Probability  0.473163

 (Sumber : Eviews 9, data diolah 2019) 

Berdasarkan output gambar 1, diketahui bahwa 

nilai probability sebesar 0,473163 karena nilai 

probability lebih besar dari 0,05 (0,473163  > 0,05) 



 

 

 
 

 
 

maka nilai residual tersebut telah berdistribusi 

normal. 

Uji Autokorelasi 
Pada penelitian ini uji autokorelasi 

menggunakan Uji Durbin – Watson (DW test). Uji 

autokorelasi pada penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah sebuah model regresi data panel 

ada korelasi antara kesalahan pada periode t 

dengan kesalahan t-1. Apabila nilai DU<DW<4-

DU maka tidak terjadi masalah autokorelasi. 

Tabel 7  Hasil Uji Durbin Watson 

Weighted Statistics 

R-squared 0.546518 
Mean dependent 

var 
0.011952 

Adjusted 

R-squared 
0.497493 S.D. dependent var 0.040123 

S.E. of 
regression 

0.028328 Sum squared resid 0.029691 

F-statistic 11.14772 
Durbin-Watson 

stat 
2.173494 

Prob(F-
statistic) 

0.000005 
 

(Sumber : Eviews 9, data diolah 2019) 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa 

angka DW menunjukkan hasil sebesar 2,173494. 

Angka DW tersebut berada di atas DU sebesar 

1,7202 dan berada di bawah 4-DU sebesar 2,2798 

atau 1,7202 < 2,173494 < 2,2798. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak teradi masalah 

autokorelasi pada model regresi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heterokedastisitas, dikatakan tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. 

Berikut merupakan uji heterokedastisitas: 

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CR -0.002053 0.001475 -1.391859 0.1723 

DER -0.000269 0.001996 -0.134837 0.8935 

ROE 0.031667 0.023273 1.360686 0.1818 

TATO 0.001276 0.001418 0.900042 0.3739 

C 0.020293 0.008212 2.471019 0.0182 

Sumber : Eviews 9, data diolah 2019) 

Berdasarkan output tabel 6, dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas semua variabel 

independen lebih dari 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi diatas. 

Uji Multikolinearitas 
 Multikolinearitas adalah keadaan dimana 

pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

yang sempurna atau mendekati antar variabel 

independen. Pada model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna 

atau mendekati sempurna diantara variabel bebas. 

Rule of Thumb dari metode ini adalah jika 

koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,8 maka ada 

multikolinieritas dalam model. Adapun hasil 

pengolahan data uji multikolinieritas sebagai 

berikut : 

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas 

 CR DER ROE TATO 

CR  1.000000 -0.709136  0.309951 -0.319923 

DER -0.709136  1.000000 -0.236026  0.098000 

ROE  0.309951 -0.236026  1.000000 -0.072361 

TATO -0.319923  0.098000 -0.072361  1.000000 

Sumber : Eviews 9 (Data diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien korelasi keempat variabel berada di 

bawah 0.8 atau tidak variabel yang memiliki 

koefisien korelasi lebih dari 0.8. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinearitas pada model regresi data panel. 

 

Tabel 10 Hasil Uji Regresi dengan  

            Common Effects Model 

     
                     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

CR 0.005137 0.002190 2.345943 0.0244 

DER 0.010825 0.003177 3.407095 0.0016 

ROE 0.185619 0.032670 5.681643 0.0000 

TATO 0.004756 0.002809 1.693031 0.0989 

C -0.045224 0.013017 -3.474143 0.0013 

     
     Sumber : Eviews 9 (Data diolah, 2019) 

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel 

dengan menggunakan common effects model 

diperoleh persamaan sebagai berikut: 

RS = -4,225459 + 0,004784 (CR) + 1,062240 

(DER) + 0,178626 (ROE) + 0,464083 

(TATO) 

 



 

 

 
 

 
 

 

  Hasil Uji t (Parsial) 

Seperti yang telah diketahui bahwa tabel 10, dapat 

menunjukkan hasil pengujian regresi data panel 

secara parsial atau uji t. berikut ini penjelasan dari 

hasil pengujian yang terdapat pada output dari 

comon effects model : 

1. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap 

Return Saham 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi Current Ratio (CR) positif sebesar 

0,004784 dengan nilai probabilititas < 0,05 

(0,0348 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

Current Ratio (CR) secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return Saham. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian sejalan 

dengan hipotesis yang mengungkapkan bahwa 

Current Ratio (CR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return Saham. 

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Return Saham 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi Debt to Equity Ratio (DER) positif sebesar 

1,062240 dengan nilai probabilititas < 0,05 

(0,0014 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Debt 

to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return Saham. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak 

sejalan dengan hipotesis yang mengungkapkan 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Return Saham. 

3. Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap 

Return Saham 

 Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi Return on Equity (CR) positif sebesar 

0,178626 dengan nilai probabilititas < 0,05 

(0,0000 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

Return on Equity (ROE) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian sejalan dengan hipotesis yang 

mengungkapkan bahwa Return on Equity (ROE) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham. 

4. Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap Return Saham 
Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi Total Asset Turnover (TATO) positif 

sebesar 0,464083  dengan nilai probabilititas > 

0,05 (0,1077 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

Total Asset Turnover (TATO) secara parsial tidak 

berpengaruh positif terhadap Return Saham. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak 

sejalan dengan hipotesis yang mengungkapkan 

bahwa Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return Saham. 

 

Hasil Uji F (Simultan) 
Tabel 11 Hasil Uji Common Effect Model 

Weighted Statistics 

R-squared 0.546518 
   Mean dependent 

var 
0.011952 

Adjusted R-

squared 
0.497493 

 S.D. dependent 

var 
0.040123 

S.E. of 
regression 

0.028328 
   Sum squared 

resid 
0.029691 

F-statistic 11.14772 
   Durbin-Watson 

stat 
2.173494 

Prob( F-

statistic) 
0.000005 

  
  

  

Sumber : Eviews 9 (Data diolah, 2019) 

Seperti yang telah diketahui bahwa tabel 11, dapat 

menunjukkan hasil pengujian regresi data panel 

secara simultan atau uji F. dimana pada penelitian 

ini, uji hipotesis digunakan untuk mengetahui 

pengaruh current ratio, debt to equity ratio, return 

on equity, total asset turnover secara simultan atau 

bersama-sama. Hasil dari pengujian menunjukkan 

nilai F-statistics pada penelitian yaitu sebesar 

11.14772 dengan nilai probabilitas di bawah 0.05 

yaitu sebesar 0.000005. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama atau simultan terdapat 

pengaruh antara variabel current ratio, debt to 

equity ratio, return on equity, total asset turnover 

terhadap return sahamt. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai “Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to 

Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE) dan 

Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Return 

Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Logam dan 

Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2017” maka penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh yang positif  signifikan 

antara Current Ratio (CR) terhadap return 

saham pada perusahaan sub sektor logam dan 

sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi 

Current Ratio (CR) sebesar 0,004784 dengan 

nilai probabilitas < 0,05 (0,0348 < 0,05). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 terbukti. 



 

 

 
 

 
 

2) Terdapat pengaruh yang positif signifikan 

antara Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

return saham pada perusahaan sub sektor 

logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi 

Debt to Equity Ratio (CR) sebesar 1,062240 

dengan nilai probabilitas < 0,05 (0,0014 < 

0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 2 tidak terbukti. 

3) Terdapat pengaruh yang positif  signifikan 

antara Retun on Equity (ROE) terhadap 

return saham pada perusahaan sub sektor 

logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi 

Return on Equity (ROE) sebesar 0,178626 

dengan nilai probabilitas < 0,05 (0,0000 < 

0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 3 terbukti. 

4) Tidak terdapat pengaruh positif antara Total 

Asset Turnover (TATO) terhadap return 

saham pada perusahaan sub sektor logam dan 

sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2017. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil koefisien regresi 

Total Asset Turnover (TATO) sebesar 

0,464083 dengan nilai probabilitas < 0,05 

(0,1007 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 4 tidak terbukti. 

5) Terdapat pengaruh Current Ratio (CR), Debt 

to Equity Ratio (DER), Return on Equity 

(ROE) dan Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap return saham pada perusahaan sub 

sektor logam dan sejenisnya yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia periode 2012-2017. 

Hasil ini ditunjukkan dengan hasil F-Statistic 

sebesar 10.78322 dengan probabilitas 

dibawah 0,05 (0,000007 < 0,05) dengan nilai 

probabilitas 0,000007 < 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 5 terbukti. 

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka peneliti memberikan saran terkait dengan 

penelitian yang dilakukan mengenai “Pengaruh 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Return on Equity (ROE) dan Total Asset Turnover 

(TATO) Terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-

2017”, sebagai berikut:  

1. Bagi beberapa perusahaan perlu 

meningkatkan kinerja keuangan agar dapat 

meningkatkan return saham, dengan 

menggunakan biaya secara efektif dan 

efisien. 

2. Bagi beberapa perusahaan yang memiliki 

hutang lebih besar dibandingkan dengan 

modal perusahaan, perusahaan harus 

mengelola hutangnya dengan baik, yaitu 

dengan cara mengefektifkan biaya dan Jatuh 

tempo hutangnya, agar kontinuitas tercapai 

tujuannya. 

3. Bagi investor maupun calon investor yang 

ingin melakukan investasi, sebaiknya 

memperhatikan kondisi keuangan perusahaan 

agar investor dapat mengetahui layak atau 

tidaknya, ia menanamkan modalnya pada 

saham perusahaan yang dipilihnya sehingga 

investor tidak mengalami kerugian. Dalam 

penelitian ini rasio yang dijadikan 

pertimbangan untuk mengukur kinera 

perusahaan adalah current ratio, debt to 

equity ratio, return on equity dan total asset 

turnover karena rasio tersebut terbukti 

memiliki pengaruh terhadap return saham. 

4. Bagi penelitian selanjutnya dimana dalam 

penelitian ini masih banyak keterbatasan 

penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Peneliti hanya menggunakan beberapa 

rasio keuangan yakni rasio likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas 

yang digambarkan dengan current ratio, 

debt to equity ratio, return on equity dan 

total asset turnover. 

b) Peneliti hanya mengambil sampel 

sebanyak 7 perusahaan pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling. 

c) Peneliti hanya menggunakan data 

selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2012-

2017. 

5. Oleh karena itu, penelitian disarankan 

sebagai berikut: 

a) Peneliti dapat menggunakan semua 

variabel yang terdapat dalam rasio 

keuangan, dengan indikator yang lebih 

lengkap sehingga dapat mewakili dan 

mendukung penelitian berikutnya. 

b) Peneliti disarankan untuk mengambil 

seluruh Perusahaan Sub Sektor Logam 

dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa 

Efek. 

c) Peneliti sebaiknya menambah tahun 

yang lebih banyak, agar dapat 

mengetahui perusahaan lebih jelas dan 

memperkuat penelitian-penelitian 

sebelumnya. 
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