
  1 
 

ANALISIS PENGARUH RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO 

PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR 

DI BEI TAHUN 2009-2011 

 

 

ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh 

 Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi  

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

 

 

Oleh: 

ERLINA NURGANA INDAH  

B 100 090 080  

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

 PROGRAM STUDI MANAJEMEN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 

 



  2 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini telah telah membaca Artikel Publikasi Ilmiah dengan 

judul: 

ANALISIS PENGARUH RASIO SOLVABILITAS DAN RASIO 

PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR 

DI BEI TAHUN 2009-2011 

 

Yang ditulis oleh: 

ERLINA NURGANA INDAH 

B 100 090 080 

 

Penandatangan berpendapat bahwa Artikel Publikasi Ilmiah tersebut telah memenuhi syarat 

untuk diterima. 

 

 

   Surakarta, 24 Juli 2013 

               Pembimbing I 

 

 

(Prof. Dr. H. M.Wahyuddin, MS) 

  

 



  1 
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PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR 

DI BEI TAHUN 2009-2011 

Oleh:  

Erlina Nurgana Indah 

 
ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether there is significant influence between solvency 

and profitability ratios on stock returns coal mining company listed on the Stock Exchange in 

2009-2011. The results could be used as a reference in making decisions related to the 

management of business enterprises in improving fundamental factors that can increase the 

stock price and stock return. 

Research model used in this research is the analysis of correlation and simple linear 

regression. Population of this study is sector mining companies listed on the Stock Exchange 

460 companies overall, in the process of data collection that results obtained samples of coal 

mining companies in Indonesia Stock Exchange by 9 companies. Sampling technique in this 

study is the purposive sampling, purposive sampling is sampling with particular 

consideration. 

Based on the survey results revealed that the solvency ratio does not significantly 

influence changes in stock returns of mining companies in Indonesia Stock Exchange, so that 

H1 is accepted truth. Profitability ratios significantly influence changes in stock returns of 

mining companies in Indonesia Stock Exchange, so H2 be accepted as true. 

Classical assumption test results show that the assumptions of the classical linear 

regression model, penaksisran OLS has the lowest variance among other linear estimator-

estimator: in this case, OLS estimation is referred to as the best linear unbiased estimator 

does not (best linear Unbiased estimators / BLUE) . 

 

Keywords: solvency, profitability, stock returns 

 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini perusahaan merupakan instrumen lembaga atau pihak yang menguasai 

dalam dunia bisnis. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan haruslah 

mencakup seluruh kepentingan masyarakat dan lingkungan yang juga ikut menanggung 

dampak dari tindakan perusahaan. 

Rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan pada satu tahun saja 

tidak akan memberikan informasi memadai. Untuk memperoleh informasi yang lebih banyak, 

analisis keuangan dapat melakukan analisis dengan cara cross-section, yaitu pembandingkan 

rasio keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau industri pada suatu periode 

waktu yang sama, dan time series, yaitu membandingkan atau mengevalusi kecenderungan 

(trend) rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu (Sudana, 2011: 24). Bagi 
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investor untuk memperoleh keuntungan (return) berbagai macam cara diharapkan, baik 

melalui analisis sendiri maupun dengan memanfaatkan saran yang diperoleh dari analisis 

pasar modal. 

 Analisis  rasio merupakan suatu perhitungan analisis berdasarkan pos-pos yang ada 

pada suatu laporan atau kombinasi antar laporan yang digunakan untuk menentukan tingkat 

solvabilitas dan profitabilitas perusahaan. Dari sekian banyak Faktor industri yang 

menentukan kapasitas produksi suatu industri adalah modal investasi awal, perkembangan 

industri, ketersediaan tenaga kerja, dan sektor-sektor pendukung. Untuk kelangsungan suatu 

industri salah satu sektor pendukungnya adalah tersedianya dana. Dana yang besar untuk 

membayar deviden ini dengan menjual saham kepada publik di pasar modal. Pasar modal 

merupakan pasar dari beberapa instrumen keuangan jangka panjang yang dapat 

diperjualbelikan. Pasar modal di Bursa Efek Indonesia dapat menjadi perantara antara (unit 

surplus) investor dengan (unit deficit) yang membutuhkan dana. Bagi investor, kegiatan ini 

merupakan investasi yang meningkatkan kekayaan dirinya. Dan salah satu kegiatannya 

adalah dengan membeli sekuritas dari perusahaan go public, sebagai penyertaan modal yang 

disetor.  

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor dalam 

mengambil keputusan investasi. Pada hakikatnya laporan keuangan bagi perusahaan adalah 

sebagai ”alat penguji” dari pekerjaan bagian pembukuan, memberikan penjelasan mengenai 

gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan 

keuangan, dan informasi penting lainnya (Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2011: 154). 

Hal itu juga sebagai pacuan bagi para investor mengenai kinerja masa lalu dan masa yang 

akan datang. 

Berhubungan dengan penelitian ini, prediksi return saham perusahaan menjadi salah 

satu faktor bagi investor dalam pengembalian keputusan. Dalam memprediksi return saham 

tidak terlepas dari informasi akuntasi. Kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan 

menganalisis salah satu faktor yang mempengaruhi return saham, yaitu dengan menggunakan 

rasio keuangan terutama rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Dalam hal ini kondisi 

perusahaan diartikan sebagai kinerja perusahaan. 

Dari sekian informasi kinerja keuangan perusahaan yang lebih fundamental 

menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan perusahaan  pada rasio keuangan yang 

menunjukkan hubungan antara dua atau lebih data keuangan. Analisis rasio keuangan 

perusahaan membandingan antara internal dan eksternal untuk mengukur kinerja keuangan. 

Untuk perbandingan internal yaitu membandingkan rasio masa lalu dan rasio masa  yang 
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akan datang dalam perusahaan yang sama. Sedangkan untuk perbandingan eksternal yaitu 

dengan membandingkan rasio satu perusahaan dengan perusahaan sejenis atau rata-rata 

industri pada titik waktu yang sama. Berdasarkan hal itu maka dilakukan penelitian dengan 

tujuan menganalisis pengaruh rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas secara signifikan 

terhadap perubahan return saham. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Return Saham   

Return saham menurut Zubir (2011: 4) adalah sebagai bukti kepemilikan suatu 

perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka setiap pemegang saham 

berhak atas bagian laba yang dibagikan atau dividen sesuai dengan proporsi 

kepemilikannya. 

Return saham merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukan. Komponen harga adalah capital gain, yaitu keuntungan 

yang diterima karena adanya selisih antara harga jual dengan harga beli saham dari suatu 

instrument investasi. 

B. Analisis Rasio Keuangan  

Menurut (Sudana, 2011: 20) Salah satu cara memperoleh informasi yang 

bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan. Beberapa macam rasio yang dapat dihitung dari rasio solvabilitas diantaranya 

Debt to Total Assets Ratio, time interest earned, long-term debt ratio. Sedangkan rasio 

profitabilitas terdiri dari Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit 

Margin. 

1. Rasio solvabilitas /Leverage 

Rasio solvabilitas/Leverage  adalah mengukur berapa besar penggunaan utang 

dalam pembelanjaan perusahaan. Besar kecilnya Leverage ratio  dapat diukur 

menurut (Sudana, 2011: 20) dengan cara:  

a. Rasio utang/debt ratio( Debt to Total Asset Ratio) 

Debt Ratio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk 

membiayai aktiva perusahaan. Semakin besar rasio menunjukkan semakin besar 

porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva, yang berarti 

pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya. 
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b. Rasio utang jangka panjang (long-term debt ratio) 

Pada rasio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk 

membiayai seluruh aset perusahaan. Untuk semakin membuat rumit orang-orang 

(dan buku) yang berbeda mengartikan hal yang berbeda dari istilah rasio utang. 

Sebagian mengartikan rasio total utang, dan sebagian yang lain mengartikan 

hanya rasio utang jangka panjang saja. Analisis keuangan sering kali menghitung 

rasio ini dengan hanya mempergunakan utang jangka panjang (Jordan et.al, 

2009: 84). 

c. Rasio kelipatan pembayaran bunga (Times Interest Earned). 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba 

sebelum bunga pajak. Biasanya juga rasio ini menghitung seberapa besar laba 

sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga 

(Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 79).                     

2. Rasio  profitabilitas  

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, 

modal, atau penjualan perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur besar 

kecilnya profitabilitas (Sudana, 2011: 22) yaitu: 

a. Return on Assets (ROA)  

ROA merupakan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva 

yang ada untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak 

manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajaemen 

perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, 

berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain 

dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan 

sebaliknya. 

b. Return on Equity (ROE)  

ROE merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak 

dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini 

penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

Oleh karena itu, Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan 

modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 
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c. Net Profit Margin   

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh 

bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam 

perusahaan. 

C. Return Saham 

Dari surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. 

Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka setiap pemegang saham berhak atas 

bagian laba yang dibagikan atau dividen sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Saham 

dapat pula diperjual belikan. Return saham terdiri dari capital gain dan dividend yield. 

capital gain adalah selisih antara harga jual dan harga beli saham per lembar dibagi 

dengan harga beli, dan dividend yield adalah dividen per lembar dibagi dengan harga beli 

saham per lembar.   

Rate of return merupakan ukuran terhadap hasil suatu investasi. Dalam 

melakukan investasi, orang akan memiliki investasi yang memberikan hasil (rate of 

return) yang tinggi. Rate of return saham menurut (Zubir, 2011: 4) dinyatakan sebagai 

berikut: 

Rate of return saham= 
(                     )          

         
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah yang akan diamati atau diteliti. Populasi 

bukan hanya orang (manusia), tetapi juga bias makhluk hidup lain ataupun benda-benda alam 

yang lain (Nisfiannoor, 2009: 5). Populasi dari penelitian ini adalah sektor industri 

perusahaan pertambangan yang  terdaftar di BEI sebanyak 460 perusahaan keseluruhan, 

dalam proses pengumpulan data diperoleh hasil yaitu  sampel perusahaan pertambangan batu 

bara yang terdatar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 9 perusahaan.  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari suatu populasi. Gunakan  sampel sebesar 

mungkin merupakan prinsip yang harus dipegang dalam suatu penelitian yang menggunakan 

sampel. Statistik yang dihitung berdasarkan sampel besar (>30 sampel) akan lebih tepat 

daripada yang dihitung dari sampel kecil (<30 sampel) menurut pendapat (Nisfiannoor, 2009: 

6). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling, 

penarikan sampel purposive adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah data 

sekunder yang bersumber dari (Indonesia Capital Market Directory) ICMD, (Bursa Efek 

Indonesia) BEI yang di ambil di BEJ FE UMS dan data base pasar modal. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan, yaitu, Total Debt to Assets Ratio, Long 

term Debt  Ratio, Times Interst Earned, ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity), 

dan NPM (Net Profit Margin). 

Model penelitian ini mengunakan analisis korelasi dan regresi linier sederhana. 

Menurut (Supranto, 2009: 112) Hampir semua kejadian (ivent), baik kejadian ekonomi 

maupun kejadian sosial lainnya, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kejadian-

kejadian tersebut dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel, katakana variabel X dan 

Y. Tiap- tiap variabel itu disebut variabel bebas (independent) dan tak bebas (dependent). X 

mempengaruhi Y, Y dipengaruhi X atau Y bergantung pada X.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui pengaruh rasio solvabilitas dan 

profitabilitas terhadap return saham pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2011 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 1 

Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda 

 

Variabel B thitung Sig 

Total Debt to Assets Ratio 

Long Term Debt Ratio 

Time Interest Earned 

Return on Assets 

Return on Equity 

Net Profit Margin 

0,240 

-1,219 

-0,105 

-0,035 

0,050 

7,152 

0,077 

-0,582 

-2,290** 

-1,777* 

3,530*** 

2,236** 

0,940 

0,567 

0,033 

0,091 

0,002 

0,037 

Fhitung 

Df 

Sig 

R Square 

  5,528 

20 

0,002 

0,624 

Sumber: data sekunder  diolah, 2013 

Hasil perhitungan regresi linier berganda di atas diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = -0,129 + 0,240 X1 – 1,219 X2 – 0,105 X3 – 0,035 X4 + 0,050 X5 + 7,152 X6 

                 (0,077)      (-0,582)    (-2,290)** (-1,777)*    (3,530)***  (2,236)** 
Keterangan: 

* Signifikan pada level 10% 

** Signifikan pada level 5% 

*** Signifikan pada level 1% 
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Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh rasio solvabilitas dan profitabilitas 

terhadap return saham diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Return Saham 

Rasio solvabilitas/Leverage  adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga 

dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap 

kepada pihak lain, serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. 

Berdasarkan analisis di atas nilai thitung untuk variabel Total Debt to Assets Ratio 

sebesar 0,077 dengan signifikansi 0,940 atau 94%. Hal ini berarti kemungkinan menerima 

H0 sebesar 94% dan kemungkinan menerima Ha adalah 6%. Bisa juga dikatakan pengaruh 

Total Debt to Assets Ratio terhadap return saham perusahaan pertambangan batu bara di 

Bursa Efek Indonesia tidak signifikan pada = 5%. 

Nilai thitung untuk variabel Long Term Debt Ratio sebesar -1,219 dengan 

signifikansi 0,567 atau 56,7%. Hal ini berarti kemungkinan menerima H0 sebesar 56,7% 

dan kemungkinan menerima Ha adalah 43,3%. Bisa juga dikatakan pengaruh Long Term 

Debt Ratio Ratio terhadap return saham perusahaan pertambangan batu bara di Bursa 

Efek Indonesia tidak signifikan pada = 5%. 

Nilai thitunguntuk variabel Time Interest Earned sebesar -2,290 dengan signifikansi 

0,033 atau 3,3%. Hal ini berarti kemungkinan menerima H0 sebesar 3,3% dan 

kemungkinan menerima Ha adalah 96,7%. Bisa juga dikatakan pengaruh Time Interest 

Earned terhadap return saham perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek 

Indonesia signifikan pada = 5%. 

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa komponen-komponen rasio 

solvabilitas yang terdiri dari Total Debt to Assets Ratio, Long Term Debt Ratio tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan pertambangan 

batu bara di Bursa Efek Indonesia, sedangkan untuk Time Interes Earned meberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan pertambangan batu bara di 

Bursa Efek Indonesia sehingga H1 yang menyatakan bahwa rasio solvabilitas dapat 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan return saham perusahaan pertambangan di 

Bursa Efek Indonesia ditolak kebenarannya. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Firdaus, Rizal Wakhid (2011) yang berjudul “analisis pengaruh rasio keuangan 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di BEI”. Berdasarkan hasil analisa 
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data menunjukkan bahwa variable current ratio, Debt to Equity ratio, Total Assets 

turnover, Return On Assets dan Earning per share secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap return saham namun secara parsial hanya variable current ratio, 

return on assets dan earning per share saja yang berpengaruh signifikan terhadap return 

saham, sedangkan untuk variable debt to equity ratio dan total assets turnover tidak 

berpengaruh signifikan namun demikian perusahaan emiten hendaknya tetap 

memperhatikan variable ini karena tetap memiliki pengaruh meskipun tidak signifikan. 

2. Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Return Saham 

Rasio profitabilitas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, 

modal, atau penjualan perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

thitunguntuk variabel Return on Assets sebesar -1,777 dengan signifikansi 0,091 atau 9,1%. 

Hal ini berarti kemungkinan menerima H0 sebesar 9,1% dan kemungkinan menerima Ha 

adalah 90,9%. Bisa juga dikatakan pengaruh Return on Assets terhadap return saham 

perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia tidak signifikan pada = 

5%. 

Nilai thitunguntuk variabel Return on Equity sebesar 3,530 dengan signifikansi 

0,002 atau 0,2%. Hal ini berarti kemungkinan menerima H0 sebesar 0,2% dan 

kemungkinan menerima Ha adalah 99,8%. Bisa juga dikatakan pengaruh Return on Equity 

terhadap return saham perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia 

signifikan pada = 5%. 

Nilai thitung untuk variabel Net Profit Margin sebesar 2,236 dengan signifikansi 

0,037 atau 3,7%. Hal ini berarti kemungkinan menerima H0 sebesar 3,7% dan 

kemungkinan menerima Ha adalah 96,3%. Bisa juga dikatakan pengaruh Net Profit 

Margin terhadap return saham perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek 

Indonesia signifikan pada = 5%. 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa komponen-komponen 

rasio profitabilitas menunjukkan bahwa Return on Equity dan Net Profit Margin 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan pertambangan 

batu bara di Bursa Efek Indonesia. Sehingga H2 yang menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas dapat berpengaruh signifikan terhadap perubahan return saham perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia diterima kebenarannya. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Rahmawati, Ika Dewi (2011) yang berjudul ”Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 

Terhadap Perubahan Laba (Studi kasus pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2007-

2008). Diperoleh hasil uji t menunjukkan bahwa rasio keuangan yang berpengaruh 

signifikan secara parsial adalah rasio debt to equity ratio, inventory  turnover, fixed asset 

turnover, total assets turnover, net profit margin, mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap  perubahan laba. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh rasio solvabilitas dan profitabilitas 

terhadap return saham perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil Model Regresi adalah: Y= -0,129 + 0, 240  - 1, 219  - 0,105  - 0, 035   + 

0,050   + 7,152    

2. Rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan return saham 

perusahaan pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia, sehingga H1diterima 

kebenarannya. 

3. Rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perubahan return saham perusahaan 

pertambangan batu bara di Bursa Efek Indonesia, sehingga H2diterima kebenarannya. 

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dari model regresi 

linear klasik, penaksisran OLS memiliki varians yang terendah di antara penaksir-penaksir 

linear lainnya: dalam hal ini, penaksiran OLS disebut sebagai penaksir tak bias linear terbaik 

(best linear unbiased estimators/BLUE). 

Adanya berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk memperbanyak sampel penelitian. Bukan 

hanya perusahaan Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI saja, melainkan 

penelitian dengan objek perusahaan Pertambangan Batu Bara yang tidak terdaftar di BEI 

juga. Serta meningkatkan kualitas penelitian dengan memperluas periode pengamatan 

penelitian dan perusahaan penelitian serta melakukan pengamatan lebih mendalam 

tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return saham. 

2. Bagi emiten diharapkan senantiasa meningkatkan kinerja keuangannya dengan 

mengoptimalkan segala permodalan yang ada untuk dapat memenuhi kewajiban-
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kewajibannya serta menghasilkan laba, sehingga kinerja keuangan perusahaan akan 

semakin mengalami peningkatan. 

3. Bagi investor diharapkan lebih teliti dalam berinvestasi, terutama dengan memperhatikan 

tingkat solvabilitas dan profitabiltias perusahaan, sehingga risiko terjadinya kerugian 

dalam berinvestasi dapat lebih ditekan. 
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