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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap 

return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

tahun 2008-2013. Rasio keuangan dalam penelitian ini adalah Current ratio (CR), 

Total Assets Turnover (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets 

(ROA), dan Earning per Share (EPS). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 63 perusahaan sektor 

pertambangan dengan periode penelitian 2008-2013. Metode yang digunakan 

untuk menganalisis data adalah metode analisis regresi linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Current ratio (CR) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap return saham, Total Assets Turnover (TATO) 

berpengaruh terhadap return saham, Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh terhadap return saham, Return on Assets (ROA) berpengaruh 

terhadap return saham, dan Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

 

Kata Kunci: CR, TATO, DER, ROA, EPS, dan return saham. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini sudah semakin pesat, hal 

itu dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (Kristiana dan Sriwidodo, 2012). Pasar modal merupakan 

sarana untuk melakukan investasi yaitu memungkinkan para pemodal (investor) 

untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan 

resiko yang bersedia mereka tanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan 

(Harjito dan Aryayoga, 2009). Salah satu surat berharga yang paling populer 

untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham. 

Return (kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas suatu investasi yang dilakukan (Ang, 1997 dalam Arista dan Astohar, 2012). 

Semakin tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin tinggi pula 

return yang diperoleh investor. Apabila seorang investor menginginkan return 

yang tinggi maka ia harus bersedia menanggung risiko lebih tinggi, demikian pula 

sebaliknya bila menginginkan return rendah maka risiko yang akan ditanggung 

juga rendah (Arista dan Astohar, 2012). 

Untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis keuangan 

memerlukan beberapa tolok ukur yaitu rasio atau indeks. Analisis dan interpretasi 

dari macam-macam rasio dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang 

kondisi keuangan dan prestasi keuangan perusahaan. (Kristiana dan Sriwidodo, 

2012). Rasio keuangan adalah rasio yang dapat menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan pada saat tertentu. Secara umum, terdapat lima kategori rasio 

keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio profitabilitas, 



dan rasio pasar (Thrisye dan Simu, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh rasio keuangan (CR, TATO, DER, ROA, dan EPS) 

terhadap return saham.  

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return Saham 

Current ratio digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas 

suatu perusahaan. CR yang rendah menunjukkan terjadinya masalah dalam 

likuiditas dan dapat diartikan sebagai indikator ketidakmampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. CR yang tinggi berarti bahwa likuiditas 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola money to creat money, yang 

pada akhirnya dapat mengurangi kemampulabaan perusahaan. Ulupui (2005) 

menyatakan bahwa current ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham. 

H1  : Current ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Total Assets Turnover (TATO) terhadap Return Saham 

TATO merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai efisiensi 

manajemen dalam menjalankan perusahaan. TATO yang tinggi mengindikasikan 

bahwa manajemen perusahaan dapat mendayagunakan seluruh aktiva yang 

dimilikinya untuk mendatangkan revenue bagi perusahaan dan hal ini pada 

gilirannya dianggap dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. TATO yang 

tinggi berpotensi menarik investor untuk terus berinvestasi di perusahaan dan 

meningkatkan nilai saham. TATO yang tinggi juga menunjukkan semakin besar 

penjualan yang dihasilkan, yang kemudian akan berdampak positif pada harga 



saham. Penelitian Nuryana (2013) menunjukkan bahwa TATO berpengaruh 

terhadap return saham.  

H2  : Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

Dari pandangan para investor, semakin tinggi DER menunjukkan semakin 

besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar sehingga tingkat risiko 

perusahaan semakin besar dalam memenuhi kewajiban hutangnya, yaitu 

membayar harga pokok hutang ditambah dengan bunganya. Hal ini membawa 

dampak pada menurunnya harga saham, return saham akan menurun sehingga 

investor tidak responsif terhadap informasi ini dalam pengambilan keputusan 

investasi pada saham yang mungkin dikarenakan krisis keuangan global. 

Penyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Thrisye dan 

Simu (2013), Arista dan Astohar (2012), dan Nuryana (2013) yang menyatakan 

DER berpengaruh terhadap return saham.  

H3  : Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham 

Semakin meningkat ROA akan meningkatkan return saham. Perusahaan 

dengan ROA yang besar akan menarik minat para investor untuk menanamkan 

dananya ke dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena, ROA yang besar 

menunjukkan kinerja semakin baik yaitu ROA yang besar, harga saham juga 

besar, return saham juga semakin besar (Thrisye dan Simu, 2013). Penelitian 

Zuliarni (2012) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap return saham. 

H4  : Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap return saham. 



Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Return Saham 

Earning per share adalah salah satu rasio pasar yang merupakan hasil atau 

pendapatan yang akan diterima oleh para pemegang saham untuk setiap lembar 

saham yang dimilikinya atas keikutsertaan dalam perusahaan. Munawir (2001) 

menyebutkan bahwa earning per share (laba per lembar saham) biasanya 

merupakan indikator laba yang diperhatikan oleh para investor. Earning per share 

adalah salah satu indikator pendapatan sehingga berpengaruh positif terhadap 

pergerakan harga saham (Arista dan Tohar, 2012). Hasil penelitan Nuryana (2013) 

menyatakan EPS berpengaruh terhadap return saham.  

H5 : Earning per share (EPS) berpengaruh terhadap return saham 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Independen 

a. Current ratio (CR)  

Menurut Hanafi dan Halim (2009) current ratio mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya (aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun). Rasio 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Murhadi, 2013 : 57) : 

CR = 
sLiabilitie Current

Assets Current
 

b. Total assets turnover (TATO)  

Total assets turnover (TATO) adalah rasio yang mengukur seberapa jauh 

kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva yang dimiliki 



perusahaan (Hanafi dan Halim, 2009). Total assets turnover dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

TATO = 
Assets Total

Sales
 

c. Debt to equity ratio (DER)  

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan 

dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya (Sawir, 2005: 13). Perhitungan DER dinyatakan 

dalam formula berikut ini (Sawir, 2005 : 13)  : 

DER = 
Equity Total

Debt Total
 

d. Return on assets (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu (Hanafi dan Halim, 2009). Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus (Murhadi, 2013 : 56) : 

ROA = 
Assets Total

Income Net
 

e. Earning per share (EPS) 

Earning per share (EPS) merupakan rasio yang mengukur berapa besar laba 

bersih yang dihasilkan perusahaan untuk tiap-tiap lembar saham yang beredar dan 

merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan (Fakhudin dan 

Hardianto, 2001 dalam Arista dan Astohar, 2012). EPS dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 



EPS = 
beredar yang  sahamLembar 

 taxes after earning


 

2. Variabel Dependen 

Menurut Suhartono (2009 : 82) Return adalah tingkat keuntungan yang 

dinikmati oleh pemodal atas suatu investai yang dilakukannya. Return dinyatakan 

dengan rumus (Jogiyanto,2012:206) :  

      
          
     

 

Keterangan : 

Rit  : return realisasian untuk saham I pada waktu ke t 

Pit  : harga penutupan saham i pada waktu ke t 

Pit – 1  : harga penutupan saham i pada waktu ke t – 1  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan. Data diambil 

dari Laporan Tahunan yang didapat dari www.idx.co.id. Data Return saham 

diperoleh dari pojok BEI Universitas Sebelas Maret. 

Penentuan Populasi dan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan nonprobability sampling 

dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2010 dalam Arista dan 

Asohar, 2012). Kriteria pemilihan sampel perusahaan adalah perusahaan sektor 

http://www.idx.co.id/


pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013, 

perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang berakhir 31 

Desember dan tidak merugi, perusahaan yang memiliki data keuangan yang 

berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap yang disajikan di Laporan 

Tahunan selama 2008-2013. 

Model Regresi 

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini: 

Ri = α + β1 CR + β2 TATO + β3 DER + β4 ROA + β5 EPS + ε 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan pengujian dengan regresi berganda untu menguji pengaruh variabel 

independen (CR, TATO, DER, ROA, dan EPS) terhadap variabel dependen 

(ROA), maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

Ri = 0.025 – 0.002(CR) – 0.020(TATO) + 0.003(DER) + 0.001(ROA) + 

0.000(EPS) + ε 

Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan One sample Kolmogorov 

Smirnov didapat nilai 1.251 dengan probabilitas 0.088 dan nilai tersebut jauh 

diatas p = 0.05, data tersebut berdistribusi noral karena 0.088 > 0.05. Berdasarkan 

uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas yang memiliki 

tolerance lebih dari 0.1 (> 0.1) dan nilai VIF kurang dari 10 ( < 10). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. 



Hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin Watson dU<DWhitung<4-dU 

sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan rank spearman, nilai signifikan lebih 

dari 0.05 dapat dipastikan model tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Uji Ketepatan Model 

Nilai adjusted r square sebesar 0.117 atau 11.7% hal ini berarti bahwa 

variabel independen mempunyai pengaruh sebesar 11.7% terhadap return saham, 

sedangkan sisanya 88.3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.  

Hasil uji Fhitung (2.650) lebih besar dari Ftabel (2.377) dengan p < 0.05, dapat 

disimpulkan bahwa variabel CR, TATO, DER, ROA, dan EPS secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return Saham. Berarti 

model tersebut telah sesuai dengan yang diteorikan 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return Saham 

Dari hasil pengujian 1 diketahui thitung < ttabel sebesar -1.287 < 1.6694, dan 

nilai sig sebesar 0.203 > 0.10 atau 10 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugraha dan Daljono (2013) dan 

Thrisye dan Simu (2013). Thrisye dan Simu (2013) menjelaskan bahwa Current 

Ratio naik maka berdampak pada menurunnya return saham. Current Ratio 

biasanya digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Current Ratio 

perusahaan yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu 

mengelola money to create money, yang pada akhirnya dapat mengurangi 



kemampulabaan perusahaan. Saham dengan likuiditas tinggi akan mempermudah 

investor untuk membeli dan menjual saham tersebut namun Current Ratio yang 

tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang 

sudah jatuh tempo karena proporsi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan 

apabila terdapat saldo kas yang kelebihan, jumlah piutang dan persediaan terlalu 

besar. Rendahnya kemampuan perusahaan pertambangan dalam melunasi utang 

lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki mengakibatkan investor 

cenderung tidak menaruh perhatian yang lebih terhadap saham-saham perusahaan 

pertambangan tersebut. 

Pengaruh Total Assets Turnover (TATO) terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui thitung < ttabel 

yaitu sebesar -2.805 < 1.6694, dan nilai sig sebesar 0.007 < 0.10 atau 10 persen. 

Sehingga dapat dikatakan Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryana 

(2012), yang menyatakan bahwa TATO berpengaruh terhadap Return Saham. 

Kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan aktivanya secara efektif dan 

efisien ternyata menurunkan minat investor untuk membeli perusahaan tersebut. 

Hal ini dapat terjadi karena beberapa perusahaan yang mampu mendapatkan 

TATO yang tinggi tidak diikuti dengan laba bersih yang lebih besar yang 

membuat investor tidak begitu tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut, 



sehingga menyebabkan harga saham perusahaan tersebut mengalami penurunan 

yang berakibat terhadap turunnya return saham. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga diperoleh nilai thitung < 

ttabel yaitu sebesar 0.808 < 1.6694, dan nilai sig sebesar 0.422 > 0.10 atau 10 

persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

berpengaruh terhadap Return Saham. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Budialim (2013) dan 

Nugroho dan Daljono (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap return saham. Menurut Ang (1997) dalam Budialim 

(2013), tingkat utang semakin tinggi berarti beban bunga perusahaan akan 

semakin besar dan mengurangi keuntungan.  

Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Return Saham 

Hasil uji terhadap hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel yaitu 

sebesar 1.811 > 1.6694, dan nilai sig sebesar 0.075 < 0.10 atau 10 persen. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap 

Return Saham.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Daljono (2013) 

Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap Return Saham. ROA merupakan 

satu rasio yang merupakan kabar baik bagi investor dimana ROA yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam 



memberikan laba perusahaan. Dengan demikian ROA yang semakin besar 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan keuntungan bagi 

perusahaan yang berimbas bagi keuntungan pemegang saham. Laba bersih yang 

semakin banyak dibanding total aset akan memberikan kepercayaan kepada 

investor. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel ROA perusahaan 

pertambangan perlu diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi. 

Pengaruh Earning per Share (EPS) terhadap Return Saham 

Hasil pengujian hipotesis ketuga menunjukkan bahwa nilai thitung < ttabel 

yaitu sebesar 0.094 < 1.6694, dan nilai sig sebesar 0.925 > 0.10 atau 10 persen. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budialim 

(2013) dan Kristiana dan Sriwidodo (2012) yang menyatakan bahwa Earning per 

Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap Return Saham. EPS yang semakin besar 

akan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih setelah pajak semakin meningkat, dengan meningkatnya laba bersih setelah 

pajak yang dihasilkan oleh perusahaan maka Total Return yang diterima oleh para 

pemegang saham juga semakin meningkat. Namun hasil penelitian ini 

menunjukkan EPS tidak berpengaruh dengan return saham sehingga tidak sesuai 

dengan teori yang diatas. 

 



KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

1. Pengaruh Current ratio (CR) terhadap return saham diperoleh nilai thitung < 

ttabel (-1.287 < 1.6694) dan nilai signifikan sebesar 0.203 > 0.10, sehingga H1 

ditolak. Artinya Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Return 

Saham.  

2. Pengaruh Total Assets Turnover (TATO) terhadap Return Saham diperoleh 

nilai thitung < ttabel (-2.805 < 1.6694) dan nilai signifikan sebesar 0.007 < 0.10, 

sehingga H2 diterima. Artinya Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh 

terhadap Return Saham.  

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham diperoleh 

nilai thitung < ttabel (0.808 < 1.6694) dan nilai signifikan sebesar 0.422 > 0.10, 

sehingga H3 ditolak. Artinya Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham.  

4. Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Return Saham diperoleh nilai 

thitung < ttabel (1.811 > 1.6694) dan nilai signifikan sebesar 0.075 < 0.10, 

sehingga H4 diterima. Artinya Return on Assets (ROA) berpengaruh 

terhadap Return Saham.  

5. Pengaruh Earning per Share (EPS) terhadap Return Saham diperoleh nilai 

thitung < ttabel (0.094 < 1.6694) dan nilai signifikan sebesar 0.925 > 0.10, 

sehingga H5 ditolak. Artinya Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham.  

 



Keterbatasan  

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang 

dibahas dan untuk mencegah pembahasan permasalahan terlalu luas maka 

mengakibatkan penelitian ini mempunyai keterbatasan. Nilai Adjusted R
2
 yang 

rendah menunjukkan adanya variabel independen lain diluar penelitian ini yang 

lebih dominan dalam mempengaruhi return saham. Rasio penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya jenis rasio tertentu sehingga belum dapat 

mencerminkan faktor fundamental secara keseluruhan. Penelitian ini hanya 

dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia, 

sehingga hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasi pada kasus – kasus 

perusahaan lain atau sektor lain di Bursa Efek Indonesia. 

Saran  

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel -variabel makro 

dan non ekonomi yang diperkirakan akan lebih memberikan pengaruh terhadap 

fluktuasi return saham, menggunakan sampel selain sektor pertambangan. 
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