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ABSTRAKSI 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Keuangan 
terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 
Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2007-2011 sebanyak 40 perusahaan. Teknik pengambilan 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling 
yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
kriteria tertentu tersebut antara lain: (1) Perusahaan manufaktur pada sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-
2011. (2) Memiliki data dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran 
variabel penelitian. (3) Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2007-
2011. Berdasarkan kriteria tersebut di atas maka diperoleh sampel data perusahaan 
manufaktur pada sektor industri dan barang konsumsi sebanyak 33 perusahaan. 
Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan Indonesia Capital 
Market Directory (ICMD) dan IDX Yearly Statistics. Variabel dependen dalam 
penelitian ini menggunakan Return Saham dan variabel independen yaitu Return 
on Asset (ROA), Total Asset Turnover (TAT), Net Profit Margin (NPM), Current 
Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning Per Share (EPS). Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi 
(��), dan uji hipotesis dengan uji t dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya secara individual variabel 
Return on Asset dan variabel Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap 
return saham. Sedangkan Total Asset Turnover, Net Profit Margin, Current Ratio, 
dan Debt to Equity Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. 
Untuk peneliti yang akan datang jika ingin meneliti dengan tema yang sama, 
disarankan sebaiknya menambah jumlah variabel bebas dan jumlah sampel agar 
hasil penelitian lebih baik lagi. 
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A. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (Financial market), di 
samping pasar uang (Money Market) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan 
nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha pada khususnya sebagai salah 
satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. 

Bagi seorang investor, investasi dalam sekuritas yang dipilih tentu diharapkan 
memberikan tingkat pengembalian (return) yang sesuai dengan resiko yang harus ditanggung 
oleh para investor. Bagi para investor, tingkat return ini menjadi faktor utama karena return 
adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi (Jogiyanto, 2000). Return (tingkat 
pengembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi 
yang dilakukannya. Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang 
mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut return , baik langsung 
maupun tidak langsung (Robert Ang, 1997). 

Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan menjadi suatu kewajiban bagi para 
investor sebelum mereka mengambil keputusan dalam berinvestasi, apakah saham akan dibeli, 
dijual atau tetap dipertahankan. Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan 
dengan menggunakan informasi dari data keuangan yang ada dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 
perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan tergadap posisi keuangan.Secara umum 
tujuan perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang berkaitan dengan 
perusahaan dengan memaksimumkan laba. Pengukuran hasil usaha yang dicapai dapat 
dilakukan dengan cara menganalisis rasio keuangan (Munawir, 2002). 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menyatakan menganalisis keterkaitan dan 
pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, maka penulis mengidentifikasikan 
masalah sebagai berikut : “Apakah rasio keuangan berpengaruh terhadap return saham pada 
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi?” 
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu : “Untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 
terhadap return saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi.” 

 
B. LANDASAN TEORI 

Pasar Modal 
Menurut Husnan (2003) adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik 
yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. 
Saham 

Menurut Weston dan Copeland (1998) Saham adalah tanda penyertaan modal pada 
perseroan terbatas seperti yang telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk 
memperoleh penghasilan dari saham tersebut.  
Return Saham 

Return (tingkat pengembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 
atas suatu investasi yang dilakukannya. Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun 



jangka panjang mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut return, baik 
langsung maupun tidak langsung (Ang, 1997). 
Kinerja Keuangan 

Pengukuran kinerja menurut Munawir (1997) adalah analisis data dan pengendalian atas 
kegiatan operasional perusahaan. Informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan bagi 
para investor untuk melihat apakah investasi di perusahaan tersebut akan dipertahankan atau 
mencari alternatif lain. 
Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), laporan keuangan merupakan bagian dari 
proses pelaporan keuangan. Laporan keungan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan 
laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya 
laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
Analisis Rasio Keuangan 

Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan kedalam lima macam kategori 
(Robbert Ang, 1997), sebagai berikut : 

a. Rasio Profitabilitas 
b. Rasio Aktivitas 
c. Rasio Likuiditas 
d. Rasio Solvabilitas 
e. Rasio Pasar 

 
C. METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Dependen (Return Saham) 
Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Return dapat berupa return 

realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan 
terjadi di masa yang akan datang (Jogiyanto, 2000). 

�� �  
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Dimana : 
Rt = Return Saham 
Pt = Harga saham pada periode t 
Pt-1 = Harga saham pada periode t-1 

Variabel Independen 
a. Return on Assets (ROA) → X1 

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dari modal 
yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. 
Semakin besar rasio ini semakin baik.  
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b. Total Asset Turnover (TAT) → X2 

Total Asset Turnover menurut Sutrisno (2009), merupakan ukuran efektifitas 
pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar perputaran aktiva 
semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. 
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c. Net Profit Margin (NPM) → X3 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Menurut  Weston dan 
Copeland (1998), semakin besar Net Profit Margin berarti semakin efisien perusahaan 
tersebut dalam mengeluarkan biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. 
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d. Current Ratio (CR) → X4 

Menurut Husnan (2002), Current Ratio adalah rasio yang mengukur sejauh mana 
kemampuan aktiva lancar perusahaan biasa dipergunakan untuk memenuhi kewajiban 
lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi 
kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. 
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e. Debt to Equity Ratio (DER) → X5 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang 
dengan ekuitas.  Menurut Syafri (2008) semakin kecil rasio hutang modal  maka semakin 
baik dan untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari 
jumlah hutang atau minimal sama. 
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f. Earnings Per Share (EPS) → X6 

Earnings Per Share (EPS) (Laba Per Saham) adalah kemampuan perusahaan untuk 
mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada pemegang sahamnya. Semakin tinggi 
kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan pendapatan kepada pemegang sahamnya, 
mencerminkan semakin besar keberhasilan usaha yang dilakukannya. (Kasmir, 2010). 
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Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor 
Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007-2011 
sebanyak 40 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Perusahaan 
Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 
tahun 2007-2011 sebanyak 40 perusahaan. 
Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Diperoleh 
sampel data perusahaan manufaktur pada sektor industri dan barang konsumsi sebanyak 33 
perusahaan. 



Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 
2011). Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan 
Market Directory (ICMD)
berjumlah 40 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2007
Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal, 
penelitian terdahulu, literatur
yang berkaitan yang bisa 
Metode analisis data 
a. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2005) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

2. Uji Multikoleniaritas
Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah variabel model regresi 
ditemukan adanya korelasi bebas (independen).

3. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear 
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 
periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji Durbin-Watson (DW test).

4. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2005) uji heterokedastisitas bertuj
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
pengamatan yang lain”.

b. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan, bila peneliti bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan 
independen sebagai faktor predicator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 
2005). 

 
Dimana : 

Y  = Return

  = Konstanta
β 1,2,3,4,5,6 = Koefisien var
X1  = Return on Assets (ROA)
X2  = Total Asset Turnover (TAT) 
X3  = Net Profit Margin (NPM)
X4  = Current Ratio (CR)
X5  = Debt to Equity Ratio (DER)
X6  = Earnings Per
e  = Kesalahan pengganggu

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 
Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan 

(ICMD) dan IDX Yearly Statistics. Data berupa laporan keuangan yang 
berjumlah 40 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari tahun 2007-2011. 
Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal, 
penelitian terdahulu, literatur-literatur dan buku pustaka yang berkaitan, dan materi
yang berkaitan yang bisa didapatkan melalui jasa internet. 

Menurut Ghozali (2005) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Multikoleniaritas 
Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah variabel model regresi 
ditemukan adanya korelasi bebas (independen). 
Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 
1 (sebelumnya). Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Watson (DW test). 
Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2005) uji heterokedastisitas bertujuan “untuk menguji apakah di 
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain”. 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan, bila peneliti bermaksud meramalkan 

 (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 
independen sebagai faktor predicator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 

Return saham 

= Konstanta 
= Koefisien varb. independen 

Return on Assets (ROA)  
Total Asset Turnover (TAT)  
Net Profit Margin (NPM) 
Current Ratio (CR) 
Debt to Equity Ratio (DER)  
Earnings Per Share (EPS)  

= Kesalahan pengganggu 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh melalui sumber yang ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Sekaran, 

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan Indonesian Capital 
. Data berupa laporan keuangan yang 

berjumlah 40 Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari jurnal, 
literatur dan buku pustaka yang berkaitan, dan materi-materi 

Menurut Ghozali (2005) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah variabel model regresi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

1 (sebelumnya). Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uan “untuk menguji apakah di 
dari satu pengamatan ke 

Analisis regresi linier berganda digunakan, bila peneliti bermaksud meramalkan 
(naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor predicator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 

 



c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2 ) 
Menurut Ghozali (2005) menganjurkan untuk menggunakan nilai (adjusted 
R2) untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel  independennya. 

d. Uji signifikan simultan (Uji F) 
Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-
sama (simultan). 

e. Uji signifikan parsial (Uji t) 
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen (secara individual). 
 

D. HASIL PENELITIAN 
1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
Uji Kolmogorov-Smirnov 
Sebelum Ditransformasi 

 
Berdasarkan hasil uji normalitas di atas bahwa data residual 

tidak terdistribusi secara normal karena dilihat dari tingkat signifikansi 
0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Salah satu cara yang digunakan untuk 
menormalkan data dengan cara mentransformasikan variabel dalam 
bentuk logaritma natural (Ln). berikut ini hasil uji normalitas 
menggunakan Kolmogrov-Smirnov dengan variabel yang sudah dalam 
bentuk logaritma natural (Ln). 

 

Uji Kolmogrov-Smirnov 
Sesudah Ditransformasi 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

165
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

165
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Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov 
dengan variabel yang sudah dalam bentuk logaritma natural (Ln) di 
atas bahwa data residual terdistribusi secara normal karena dilihat dari 
tingkat signifikan 0,066 yang lebih besar dari 0,05. 

 
b. Uji Multikoloniaritas 

Hasil Uji Multikoloniaritas 

 
 
Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga 

menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel yang memiliki 
nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikoloniaritas antara variabel dalam model regresi. 

c. Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Dari hasil uji autokorelasi di atas didapat nilai DW sebesar 

1,751 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tidak terjadi 
gangguan autokorelasi, sehingga penelitian ini dapat dibuktikan 
kebenarannya secara ilmiah. 

d. Uji Heterokedastisitas 
Dari hasil uji heterokedastisitas dengan dengan metode Glesjer 

tidak terjadi asumsi heterokedastisitas. Hal ini mengindikasikan 

bahwa penelitian ini tidak terjadi gangguan asumsi heterokedastisitas, 

sehingga penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. 

Coefficientsa

-.206 .350 -.590 .556

-.308 .107 -.353 -2.875 .005 .381 2.628

-.147 .174 -.074 -.847 .398 .740 1.351

.102 .080 .122 1.276 .204 .622 1.607

-.135 .094 -.130 -1.430 .155 .696 1.437

.005 .068 .007 .081 .936 .749 1.335

.120 .046 .302 2.608 .010 .427 2.345
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B Std. Error
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Coefficients
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t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: LN_Ya. 

Model Summaryb

.309a .096 .061 .8748 1.751
Model
1

R R Square
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R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), LN_X6, LN_X2, LN_X5, LN_X4, LN_X3,
LN_X1

a. 

Dependent Variable: LN_Yb. 



2. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Regresi Linear Berganda 

 
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 
Y = –0,206 –  0,308X1 – 0,147X2 + 0,102X3 – 0,135X4 + 0,005X5  + 0,120X6 

b. Uji t Test (secara parsial) 
Pengujian Hipotesis 1 

Dalam uji t test dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan t 
hitunmg sebesar -2,875 dan signifikansinya adalah 0,005 atau di 
bawah tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berarti bahwa hipotesis 
pertama yang menyatakan ROA berpengaruh signifikan terhadap 
return saham diterima. 
Pengujian Hipotesis 2 

Dalam uji t test dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan t 
hitung sebesar -0,847 dan signifikansinya adalah 0,398 atau diatas 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berarti bahwa hipotesis kedua yang 
menyatakan TAT berpengaruh signifikan terhadap return saham 
ditolak. 
Pengujian Hipotesis 3 

Dalam uji t test dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan t 
hitung sebesar 1,276 dan signifikansinya adalah 0,204 atau diatas 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang 
menyatakan NPM berpengaruh signifikan terhadap return saham 
ditolak. 
Pengujian Hipotesis 4 

Dalam uji test dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan t 
hitung sebesar -1,430 dan signifikannya adalah 0,155 atau di atas 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berarti bahwa hipotesis keempat 
yang menyatakan CR berpengaruh signifikan terhadap return saham 
ditolak. 
Pengujian Hipotesis 5 

Dalam uji t test dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan t 
hitungn sebesar 0,081 dan signifikansinya adalah 0,936 atau diatas 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berarti bahwa hipotesis pertama 

Coefficientsa
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-.308 .107 -.353 -2.875 .005 .381 2.628

-.147 .174 -.074 -.847 .398 .740 1.351
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-.135 .094 -.130 -1.430 .155 .696 1.437

.005 .068 .007 .081 .936 .749 1.335

.120 .046 .302 2.608 .010 .427 2.345
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1

B Std. Error
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Coefficients
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Collinearity Statistics

Dependent Variable: LN_Ya. 



yang menyatakan DER berpengaruh signifikan terhadap return saham 
ditolak. 
Pengujian Hipotesis 6 

Dalam uji t test dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan t 
hitungn sebesar 2.608 dan signifikansinya adalah 0,010 atau dibawah 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berarti bahwa hipotesis pertama 
yang menyatakan EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham 
diterima. 

c. Uji F Test (secara simultan) 
Tabel 6 

Hasil Uji F Test 

 
Dalam uji F test dapat dilihat hasil pengujian menunjukkan F 

hitung sebesar 2,785 dan signifikansinya adalah 0,013 atau di bawah 
tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini berarti bahwa hipotesis keenam 
yang menyatakan ROA, TAT, NPM, CR, DER dan EPS secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham diterima. 

d. Uji R² 
Koefisien Determinasi 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,061 atau 6,1%. Hal ini berarti bahwa variabel 
independent pengaruh sebesar 6,1% terhadap variabel return saham, 
sedangkan sisanya sebesar 93,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel 
lain diluar variabel penelitian. 

3. Pembahasan 
Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan 

Return on Asset (ROA) terhadap Return saham diterima.Hasil penelitian 
ini mendukung penelitian I G. K. A. Ulupui  (2008), Widyani Anik dkk 
(2010) dan Feny Wulandari (2012), dalam hasil penelitiannya Return on 
Asset berpengaruh signifikan terhadap Return saham. 

Hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan 
Total Assets Turnover (TAT) terhadap Return saham ditolak. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil dari t hitung sebesar -0,147 dengan tingkat 
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a. 
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signifikan 0,398 atau dengan kata lain bahwa TAT tidak berpengaruh 
terhadap return saham. 

Hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan Net 
Profit Margin (NPM) terhadap Return saham ditolak. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil dari t hitung sebesar 0,102 dengan tingkat signifikan 0,204 
atau dengan kata lain bahwa NPM tidak berpengaruh terhadap return 
saham. 

Hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan 
Current Ratio (CR) terhadap Return saham ditolak. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil dari t hitung sebesar -0,135 dengan tingkat signifikan 0,155 
atau dengan kata lain bahwa CR tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Hipotesis kelima yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan 
Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return saham ditolak. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil dari t hitung sebesar 0,005 dengan tingkat 
signifikan 0,936 atau dengan kata lain bahwa DER tidak berpengaruh 
terhadap return saham. 

Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan 
Earnings Per Share (EPS) terhadap Return saham diterima.Hasil 
penelitian ini mendukung Anik Widyani dan Dian Indriana T.L (2009) 
dalam hasil penelitiannya Earning Per Share berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Return saham. 

 
E. PENUTUP 

Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan dan hasil dari pengujian dengan 

menggunakan alat bantu SPSS, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Secara parsial return on asset dan earning per share berpengaruh 

terhadap return saham. Sedangkan total turn assets, net profit margin, 
current ratio dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap 
return saham. 

2. Secara simultan return on asset, total turn assets, net profit margin, 
current ratio, dan debt to equity ratio dan earning per share 
berpengaruh terhadap return saham. 

Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, penulis memberikan 
saran-saran kepada peneliti yang akan datang yaitu: 
a. Diharapkan mengembangkan jumlah variabel-variabel yang diteliti, 

sebab tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian yang 
mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan kesimpulan 
yang lebih baik. 

b. Diharapkan memperluas sampel perusahaan tidak hanya dalam sektor 
industri barang konsumsi saja tetapi mengambil sampel lebih banyak 
sektor, sehingga diperoleh daya generalisasi hasil penelitian yang 
lebih besar. 
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