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PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, PROFITABILITAS, 

AKTIVITAS, DAN PASAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX 

PERIODE 2015-2018 

ABSTRAK 

Dalam melakukan investasi pada saham, harapan yang diinginkan investor adalah 

memaksimalkan return. Return menrupakan hasil yang diperoleh dari investasi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa return saham merupakan hasil keuntungan atau 

kerugian yang diperoleh dari hasil investasi atau trading saham dalam kurun 

waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan pasar terhadap return saham. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) selama periode 2015-2018. Sampel dipilih menggunakan purposive 

sampling, terdiri dari 13 perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan 

peneliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas, profitabilitas, 

aktivitas dan pasar berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan rasio 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham. Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan memperluas populasi perusahaan, dan menambah variabel 

yang diduga memiliki pengaruh terhadap return saham. 

Kata kunici: likuiditas, solvabilitias, profitasbilitas, aktivitas, pasar 

ABSTRACT 

In investing in stocks, the hope that investors want is to maximize returns. Return 

is the result obtained from investment. So, it can be concluded that stock returns 

are the result of gains or losses obtained from investment or stock trading results 

within a certain period of time. This study aims to determine the effect of ratios of 

liquidity, solvency, profitability, activity, and markets on stock returns. The 

population in this study are companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) 

during the 2015-2018 period. The sample was selected using purposive sampling, 

consisting of 13 companies that met the conditions set by researchers. The data 

analysis technique used is multiple regression analysis. The results of this study 

indicate that liquidity, profitability, activities and markets affect stock returns. 

While the solvency ratio has no effect on stock returns. For further research is 

expected to expand the company's population, and add variables that are thought 

to have an influence on stock returns. 

Keyword: liquidity, solvency, profitability, activity, market 
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1. PENDAHULUAN

Keuntungan dalam berinvestasi saham dapat dilihat melalui perolehan 

return saham yang dipilihnya. Jogiyanto (2017) return saham merupakan 

jumlah keuntungan yang diperoleh pemegang saham. Return atas 

kepemilikan sekuritas khususnya saham, dapat diperoleh dalam dua bentuk 

yaitu dividen dan capital gain (selisih harga jual saham diatas harga belinya). 

Capital gain yang sering disebut dengan actual return merupakan selisih 

antara harga pasar periode sekarang dengan harga pasar periode sebelumnya. 

Return saham digunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian 

mengenai pasar modal, umumnya digunakan sebagai variabel terikat. 

Menurut Syeliana (2017) parameter yang banyak digunakan dalam penelitian 

mengenai return saham, di antaranya adalah faktor-faktor fundamental, yaitu 

informasi keuangan perusahaan atau informasi pasar. Dalam investasi, 

besarnya return saham akan mempengaruhi minat investor untuk 

menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu 

dilakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui gambaran dari suatu 

perusahaan. Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya meliputi 

perhitungan rasio. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah rasio 

analisis laporan  kuangan yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, 

dan pasar terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII). 

Rasio likuiditas berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Bagi investor 

melihat likuiditas dari suatu perusahaan sangat penting. Perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi menunjukkan besar kemampuan dalam membayar 

kewajiban jangaka pendeknya, dengan kata lain perusahaan tersebut memiliki 

kekuatan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (Riyanto, 2011). 

Likuiditas kemungkinan akan mempengaruhi harga saham setiap periodenya, 

sehingga akan terlihat return saham yang dominan naik atau turun.  

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

keseluruhan kewajibannya, kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. 
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Perusahaan tidak solvabel jika total utanngya lebih besar dibandingkan total 

asetnya. Sebaliknya, perusahaan solvabel jika total utang perusahaan lebih 

kecil dibandingkan dengan total asetnya. Dilihat dari kriteria perusahaan tadi, 

apabila perusahaan tersebut tergolong solvabel, maka para investor akan 

merasa aman dalam menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut 

(Sartono, 2011). Dengan demikian harga saham akan naik setiap periode, 

return saham pun akan naik.  

Rasio profitabilitas berfungsi untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya dan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan nilai penjualan dan investasi. Artinya rasio ini 

digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan 

Kasmir (2009). Ketika perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka 

harga saham pun akan tinggi dan akan terus naik setiap periodenya. 

Perubahan harga saham setiap periodenya akan menghasil return saham yang 

berubah-ubah. 

Rasio aktivitas berfungsi untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Wiagustini 

(2014) jika perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara 

optimal, maka penjualan perusahaan akan meningkat. Perusahaan yang dapat 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan peningkatkan penjualannya 

akan lebih menarik bagi investor sehingga akan mempengaruhi return saham. 

Rasio pasar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan 

tercatat terkait dengan nilai pasar sahamnya. Investor menggunakan Rasio 

tersebut untuk membantu mencari tahu nilai pasar saham saat ini dan di masa 

depan. Mereka mungkin akan menerima dividen, pendapatan, atau penjualan 

dari nilai saham yang dihargai di masa depan (Kasmir 2009). Keputusan yang 

akan diambil investor berdasarkan rasio ini akan mempengaruhi harga saham 

yang secara langsung juga akan mempengaruhi return saham. 
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2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. 

Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasinya adalah perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2018. Pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu variabel independen terdiri dari likuiditas 

yang di proksikan dengan current ratio (CR), solvablitias yang di proksikan 

dengan debt to equity ratio (DER), profitabilitas yang di proksikan dengan 

return on assets (ROA), aktivitas yang di proksikan dengan total assets 

turnover (TAT), dan pasar yang di proksikan dengan eraning per share 

(EPS), kemudian variabel dependen yaitu return saham. Metode analisis data 

dengan statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi bergandan, uji f, uji 

adjusted R
2
, dan uji t. berikut regresi linear berganda:

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas residual non-parametik Kolmogorov-Smirnov dengan 

nilai signifikansi p=5% atau 0,05 (Ghazali, 2011). Hasil pengujian normalitas 

menunjukkan bahwa data residual model regresi terdistribusi normal. Uji 

multikolinieritas menunjukkan tidak ada korelasi yang ada antara variabel 

independen, ditunjukkan dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yaitu ≤ 

10 dan Tolerance > 0,10 (Ghazali, 2011). Uji heteroskedastisitas juga 

menunjukan bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas atau tidak adanya 

gejala heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model 

penduga, dimana nilai sig. atau p-value > 0,05 (Ghazali, 2011). Uji 

autokorelasi jika nilai DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada 

autokorelasi (Ghozali, 2011). Nilai DW=1,473 berarti tidak terjadi 

autokolerasi. uji F dalam penelitin ini menunjukkan bahwa nilai sig. kurang 

dari 0,05 yang berarti bahwa model regresi dinyatakan fit. Uji Adjusted R
2 

sebesar 0,289, hal ini berarti bahwa nilai 28,9% return saham dipengaruhi 
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oleh variabel likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan pasar dan 

sisanya 71,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Keterangan 
Uji Normalitas Uji Multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas 

Uji Autokorelasi 
K-S Sig. Tolerance VIF Sig. 

Unst. 

Residual 0,472 0,979 

CR 0,627 1,596 0,789 

DER 0,750 1,334 0,725 

ROA 0,132 7,559 0,898 

TAT 0,133 7,520 0,879 

EPS 0,715 1,398 0,303 

Durbin 

Watson 1,473 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi 

Uji Statistik t B thitung ttabel Sig. Keterangan 

Constant -0,350 

CR 0,080 2,095 2,026 0,043 H1 Diterima 

DER 0,009 0,132 2,026 0,896 H2 Ditolak 

ROA 2,134 2,256 2,026 0,030 H3 Diterima 

TAT 0,380 2,221 2,026 0,033 H4 Diterima 

EPS 0,001 3,265 2,026 0,002 H5 Diterima 

Uji Statistik F 

Nilai F 4,420 

Sig. 0,003 

Uji R
2
 

R Square 0,374 

Adjusted R Square 0,289 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2020 

Pada uji t jika nilai sig < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel maka 

hipotesis diterima variabel likuiditas yang di proksikan dengan CR memiliki 

sig 0,043 dan t hitung 2,095 maka H1 diterima. Variabel solvabilitas yang di 

proksikan DER dengan memiliki sig 0,896 dan t hitung 0,132 maka H2 

ditolak dan H0 diterima. Variabel profitabilitas yang di proksikan dengan 

ROA memiliki sig 0,030 dan t hitung 2,256 maka H3 diterima. Variabel 

aktivitas yang di proksikan dengan TAT memiliki sig 0,033 dan t hitung 

2,221 maka H4 diterima. Variabel pasar yang di proksikan dengan EPS 
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memiliki sig 0,002 dan t hitung 3,265 maka H5 diterima. Berikut 

pembahasannya: 

3.1. Likuiditas berpengaruh terhadap return saham 

Rasio likuiditas diinterpretasikan sejauh mana aktiva lancar melunasi 

kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan 

kewajiban lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi 

kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain semakin baik kinerja 

perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek berarti semakin kecil risiko 

yang ditanggung perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam membayar 

utang pada saat jatuh tempo membuat daya tarik atau minat investor atas 

saham tersebut meningkat sehingga permintaan atas saham perusahaan 

tersebut juga meningkat. Hal ini menyebabkan return saham dari perusahaan 

ikut meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan analisis yang dilakukan 

oleh Noviyanti dan Yahya (2017), dan penelitian yang dilakukan oleh Dana 

dan Putra (2016). 

3.2. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham 

Tingkat utang yang tinggi membuat investor cenderung menghindar, 

tapi beberapa investor perbendapat bahwa utang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk operasional perusahaan. Menurut Daljono et. al. (2015) 

utang diperlukan oleh perusahaan untuk menambah modal perusahaan yang 

dapat mengembangkan usahanya. Oleh karena itu sebagian investor tidak 

mempermasalahkan tinggi rendahnya rasio ini sehingga tidak menimbulkan 

harga saham yang berubah secara signifikan. Harga saham yang tidak 

berubah maka tidak akan mempengaruhi return saham pada perusahaan 

tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan analisis yang dilakukan oleh 

Sembiring dan Fauzie (2016). 

3.3. Profitabilitas berpengaruh terhadap return saham 

Profitabilitas yang semakin tinggi menjelaskan kondisi perusahaan 

semakin baik sehingga menghasilkan laba yang banyak. Tingginya laba yang 

diperoleh akan berdampak pada tingginya dividen yang akan diterima oleh 

investor. Semakin meningkat dividen yang diterima maka para investor akan 
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semakin tertarik untuk tetap menanamkan sahamnya dan calon investor akan 

tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dengan 

demikian terjadi peningkatan harga saham yang akan mengakibatkan return 

saham yang diterima investor meningkat. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan analisis yang dilakukan oleh Noviyanti dan Yahya (2017), dan 

penelitian yang dilakukan oleh Dana dan Putra (2016). 

3.4. Aktivitas berpengaruh terhadap return saham 

Aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa optimal 

kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan sumber daya 

yang dimiliki. Dengan demikian nilai yang akan diperoleh dari analisis ini 

menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset perusahaan. Jika 

perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya secara optimal, maka 

penjualan perusahaan akan meningkat. Penjualan perusahaan akan 

mempengaruhi jumlah laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi tingkat perputarannya, maka laba yang akan diperoleh 

perusahaan juga akan tinggi pula, dengan catatan faktor-faktor lain dianggap 

konstan. Meningkatnya laba yang dihasilkan, menarik minat para investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga akan 

berpengaruh pada meningkatnya return saham yang dapat dilihat dari 

meningkatnya harga saham perusahaan itu sendiri. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adipalguna et al. (2016), 

Mahendra et al. (2017) dan Sembiring et al. (2016). 

3.5. Pasar berpengaruh terhadap return saham 

Rasio ini juga sangat membantu investor memprediksi berapa harga 

saham di masa depan berdasarkan pada laba perusahaan yang diinvestasikan 

saat ini dan pengukuran dividen (Hidayat, 2019). Misalnya, tren kenaikkan 

laba per saham dan hasil dividen yang mengarah pada masalah profitabilitas 

yang dapat menjadi isu baik bagi perusahaan tersebut, sehingga secara tidak 

langsung akan mempengaruhi harga saham. Naiknya harga saham yang 

signifikan akan menyebabkan return saham akan naik. Hasil penelitian ini 
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konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adipalguna dan Suarjaya 

(2016), dan Sari dan Sugiyono (2016). 

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, 

aktivitas dan pasar berpengaruh terhadap return saham. Semakin besar nilai 

likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan pasar maka return saham semakin 

meningkat. Sedangkan rasio solvbilitas tidak berpengaruh terhadap return 

saham, sehingga tinggi rendanya rasio ini tidak mempengaruhi return saham. 

4.2. Keterbatasan 

Penelitian ini hanya menggunakan populasi dari JII dan hanya 

menggunakan lima variabel rasio analisisl laporan keuangan yang 

dihubungkan dengan return saham. 

4.3. Saran 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kriteria 

perusahaan atau bahkan menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat 

menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap return saham, 

seperti nilai tukar mata uang asing, opini audit, atau pengungkapan 

manajemen laba. 
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