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PENGARUH KOMITE AUDIT, GROSS PROFIT MARGIN (GPM), 

RETURN ON ASSETS (ROA) DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN 

SAHAM 

 

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks  LQ 45 

periode 2015 - 2018) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, gross profit 

margin, return on assets, dan leverage  terhadap return saham. Data diperoleh 

dari annual report perusahaan klasifikasi perusahaan LQ 45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Teknik penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 

sebanyak sebanyak 120. Analisis data menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Seluruh hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil ditolak 

dengan nilai signifikansi 5% (α = 0,05), namun model regresi penelitian ini 

dinyatakan fit (goodness of fit) karena nilai F kurang dari 0,05. Apabila penelitian 

menggunakan tingkat signifikansi 10% (α = 0,10), maka variabel Gross Profit 

Margin dan Leverage berpengaruh terhadap Return Saham. 

 

Kata kunci: return saham, komite audit, gross profit margin, return on assets, 

leverage. 

 

Abstrac 

 

This study aims to analyze the effect of the audit committee, gross profit margin, 

return on assets, and leverage on stock returns. The data was obtained from the 

annual report of the LQ 45 company classification companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in the 2015-2018 period. The sampling technique used 

in this study was purposive sampling with a total sample size of 120. Data 

analysis used multiple linear regression analysis. All hypotheses in this study 

show the results were rejected with a significance value of 5% (α = 0.05), but the 

regression model of this study was declared fit (goodness of fit) because the F 

value was less than 0.05. If the research uses a significance level of 10% (α = 

0.10), the Gross Profit Margin and Leverage variables affect the Stock Return. 

 

Keywords: stock return, audit committee, gross profit margin, return on assets, 

leverage. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pasar modal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi 

perhatian banyak kalangan, kususnya masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan oleh 

kegiatan pasar modal semakin berkembang dan meningkatnya keinginan 
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masyarakat bisnis dalam mencari alternatif sumber pembiayaan usaha selain bank. 

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 menjelaskan pasar modal dengan 

lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umun dan 

Perdagangan Efek, perusahaan public yang berkaitan dengan Efek. 

Suatu perusahaan yang mencari sumber pembiayaan usaha dapat 

menerbitkan saham dan menjualnya di pasar modal tanpa harus membayar beban 

bunga tetap. Selain itu, perkembangan pasar modal Indonesia juga dipengaruhi 

oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi atau menjadi 

investor. Dalam melakukan investasi pada saham, yang diharapkan oleh para 

investor adalah memperoleh return. Oleh karena itu, return saham sangat penting 

bagi perusahaan karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari suatu 

perusahaan, sehingga perusahaan berusaha menjaga, mengevaluasi dan 

memperbaiki kinerjanya yang dapat mempengaruhi return saham agar portofolio 

saham yang diinvestasikan meningkat. Investor atau pemodal sebelum membeli 

saham di pasar modal sebaiknya menganalisis dan menilai saham perusahaan 

yang akan ia beli untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 

Dalam memprediksi return saham terdapat banyak faktor yang dapat 

digunakan sebagai parameter, salah satunya adalah informasi keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi penting bagi para calon 

investor, karena dari laporan keuangan inilah dapat diketahui kinerja dari suatu 

perusahaan. Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari setiap bisnis. Berbagai teknik 

pengukuran kinerja perusahaan telah dikembangkan untuk memberi gambaran 

yang tepat dari setiap bisnis suatu perusahaan. Kinerja dari manajemen dan 

kegiatan operasional perusahaan yang baik dapat meningkatkan laba bersih 

sehingga membuat harga per saham menjadi tinggi. Investor dalam menanamkan 

modalnya akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya ke perusahaan mana 

modal akan ditanamkan. Adapun LQ 45 adalah salah satu indeks unggulan di BEI. 

Indeks ini beranggotakan 45 saham dengan tingkat kapitalisasi terbesar dan 

terlikuid, sekaligus porsi kepemilikan saham publik terbesar. Seperti IHSG, 

indeks LQ 45 kerap menjadi acuan menakar performa investasi para partisipan 

bursa saham, baik investor individual maupun institusi.  
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Menurut Kennedy et al (2016), berbagai informasi yang berhubungan 

dengan kondisi atau kinerja perusahaan secara keseluruhan dan prospek 

perusahaan yang ingin didanai, disebut juga analisis fundamental perusahaan 

biasanya digunakan untuk memprediksi harga atau return saham oleh pihak 

internal maupun eksternal perusahaan, dapat diperoleh melalui analisis rasio 

keuangan yang diukur berdasarkan catatan laporan keuangan sehingga dapat 

diperkirakan keadaan atau prospek di masa yang akan datang. Hasil analisis 

laporan keuangan dipakai sebagai dasar penentu kebijakan bagi pemilik, manajer 

dan tentu saja pertimbangan bagi investor. Laporan keuangan terdiri atas laporan 

laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas yang didalamnya 

memuat rasio keuangan perusahaan. 

Berkaitan dengan analisis fundamental yakni ROA, GPM, dan leverage 

terhadap return saham terdapat penelitian dari Yusrizal dan Noviria (2019), 

bahwa secara parsial variabel Return on Assets, Return on Equity, Gross Profit 

Margin dan Net Profit Margin berpengaruh namun tidak signifikan terhadap 

Return Saham Sektor Pertambangan. Menurut Jazuli et al (2019), ROA, ROE, 

NPM, OPM, GPM, dan AG secara simultan mempengaruhi return saham. Hasil 

penelitian Firmansyah (2018), profitabilitas yang diproksikan dengan return on 

asset berpengaruh negatif terhadap return saham pada LQ 45. Sedangkan menurut 

hasil penelitian Widiarini et al (2019) ROA tidak berpengaruh terhadap return 

saham, artinya efektivitas pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih tidak menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam 

membuat keputusan investasi. Hasil penelitian Widiarini et al (2019) Leverage 

(DER) berpengaruh dengan arah positif terhadap return saham. Menurut Sutriani 

(2014) Debt to equity ratio yang tinggi mempunyai dampak positif terhadap 

return saham karena ketika perusahaan memperoleh pinjaman hutang yang banyak 

maka perusahaan memperoleh tambahan dana yang bisa digunakan untuk biaya 

operasional perusahaan. Berbeda dengan Budiharjo (2018) DER mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

Selain faktor fundamental, faktor yang menjadi perhatian investor saat ini 

juga dengan melihat bagaimana citra perusahaan yang ingin didanai. Menurut 
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Bernandhi (2013) dan Buntriani (2015) dalam Novitasari (2017), Mekanisme 

yang dapat diterapkan dalam corporate governance adalah kepemilikan 

institusional, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. 

Mekanisme tersebut memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan 

keuntungan atau return perusahaan. Komite audit mempunyai tugas menyajikan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga laporan keuangan tesebut sangat 

dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit. Laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh suatu perusahaan merupakan informasi yang dapat mempengaruhi 

keputusan para pelaku pasar di pasar modal. Laporan keuangan yang disajikan 

oleh komite audit penting bagi investor digunakan untuk mendapatkan informasi 

kondisi fundamental perusahaan. Dengan adanya hal seperti ini, maka tentu akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya nilai perusahaan yang ditunjukkan melalui 

kenaikan harga saham yang pada akhirnya dapat meningkatkan return saham. 

 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode 

yang digunakan untuk penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka. Uji 

hipotesis dilakukan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam penelitian 

kuantitatif ini.  

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 

45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Data yang 

digunakan adalah sekunder yang diperoleh dengan mengakses situs resmi Bursa 

Efek Indonesia www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui 

purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan yaitu 120 perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan progam SPSS untuk mengolah data. Sebelumnya dilakukan terlebih 

dahulu uji asumsi klasik untuk memastikan agar model regresi yang digunakan 

tidak terdapat masalah multikolinearitas, autokorelasi, serta terdistribusi secara 

normal. 

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


5 

2.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

2.3.1 Return Saham 

Menurut Tandelilin (2010:102) dalam Lestari et al (2016), return adalah tingkat 

pengambilan yang diperoleh atas waktu serta risiko terhadap investasi yang telah 

dilakukan. Jogiyanto (2014: 263) menyatakan bahwa return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi. Return saham i (   ) dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Ri = 

Keterangan: 

Ri = Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada 

Periode peristiwa ke-t  

Pi = Harga sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke t  

Pi −1 = Harga sekuritas ke-i pada periode peristiwa sebelumnya 

(Jogiyanto, 2014 : 264) 

2.3.2 Komite Audit 

Suranta dan Midiastuty (2005) dalam Novitasari (2017), Komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan 

pengelolaan perusahaan (Kep.29/PM/2004). Indikator yang digunakan dalam 

mengukur komite audit adalah dengan menghitung jumlah anggota komite audit 

perusahaan sampel. 

Komite Audit  = Jumlah Komite Audit 

2.3.3 Gross Profit Margin (GPM) 

Rasio gross profit margin merupakan margin laba kotor. Mengenai gross profit 

margin, Lyn M.Fraser dan Aileen Ormiston memberikan pendapatnya yaitu : 

“Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban 

pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengedalikan 

biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan 

harga lewat penjualan kepada pelanggan.” Atau lebih jauh Joel G.Siegel dan Jae 

K.Shim mengatakan bahwa, “Persentase dari sisa penjualan setelah sebuah 

..............................  (1)
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perusahaan membayar barangnya; juga disebut margin keuntungan kotor (gross 

profit margin)”. (Fahmi, 2011 : 136) dalam Yusrizal dan Noviria (2019). GPM 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

GPM =  x 100% 

Dimana :  

Gross Profit = Laba Kotor 

Total Sales = Total Penjualan 

2.3.4 Return on Assets (ROA) 

Menurut Hery (2016:192) dalam Widiarini et al (2019), profitabilitas yaitu rasio 

yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari aktivitas normal bisnisnya. ROA merupakan rasio yang memperlihatkan 

seberapa besar kontribusi aset dalam menghasilkan laba bersih. Adapun rumus 

ROA sebagai berikut:  

Return on Assets (ROA)  =  x 100% 

Keterangan: 

Profit for the period = Laba untuk periode tersebut 

Total Assets  = Total Aset 

2.3.5 Leverage 

Menurut Hery (2016:162) dalam Widiarini et al (2019), leverage yaitu rasio yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Dalam 

penelitian ini leverage diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Menurut 

Sutriani (2014), Debt to Equity Ratio (DER) menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan kewajiban agar untuk membayar hutang dengan 

ekuitas (modal sendiri). DER menurut Hery (2016:168) dalam Widiarini et al 

(2019), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya perbandingan 

utang terhadap modal. Rumus DER yaitu: 

Debt to Equity Ratio =  x 100% 

...............   (2)

...  (3)

..... (4)
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Keterangan: 

Total Liabilities = Total Liabilitas 

Total Equity = Total Ekuitas 

2.4 Metode Analisis Data 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda. Dengan model sebagai berikut : 

RS = α + β1KA+ β2GPM+ β3ROA+β4DER+ € 

Keterangan : 

RS  = Return Saham 

a  = Konstanta  

KA = Komite Audit 

GPM = Gross Profit Margin 

ROA = Return On Assets 

DER = Leverage 

€  = Error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengujian Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Kolomogorov-Smirnov Z Asymp.Sig. (2-tailed) Keterangan 

0.680 0,744 Data Terdistribusi Normal 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020 

Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan nilai sebesar 0.680 dan nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,744 dalam model regresi lebih besar dari α=5% (0,05) yang 

dapat diartikan bahwa data terdistribusi secara normal. 
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3.1.2 Uji Mulikolinearitas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Komite Audit 0,717 1,396 Bebas Multikolinearitas 

Gross Profit Margin 0,751 1,331 Bebas Multikolinearitas 

Return On Assets 0,677 1,477 Bebas Multikolinearitas 

Leverage 0,680 1,470 Bebas Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020 

Seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance Value (TV) > 0,10 dan nilai 

Value Infaltion Factor (VIF) < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

3.1.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson du < dw < 4-du Keterangan 

2,015 1,7715 < 2,015 < 2,2285 
Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negative 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai dw > du 

dan dw < 4-du, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin-Watson (dw) 

2,015 berada di daerah yang tidak terkena masalah autokorelasi positif atau 

negatif. 

3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikansi Keterangan 

Komite Audit 0,556 Bebas Heteroskedastisitas 

Gross Profit Margin 0,124 Bebas Heteroskedastisitas 

Return On Assets 0,600 Bebas Heteroskedastisitas 

Leverage 0,393 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020 



9 

Semua variabel independen menunjukkan nilai diatas 0,05 yang berarti 

bahwa setiap variabel independen dalam penelitian terbebas dari 

heteroskodastisitas. 

3.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 5. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Persamaan 

Koefisien thitung Signifikansi 

(Constant) -0,0051 -2,447 0,016 

KA 0,0005 0,894 0,373 

GPM 0,0056 1,772 0,079 

ROA 0,0013 0,224 0,823 

DER 0,0004 1,850 0,067 

Fhitung 3,080 0,019 

R
2

0,097 

Adjusted R
2

0,065 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020 

3.2.1 Hasil Uji Signifikansi Simutan (Uji Nilai F) 

Berdasarkan hasil uji tabel 5, hasil regresi  diperoleh Fhitung sebesar 3,080. Nilai 

secara statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,019 dengan nilai α = 0,05, 

sehingga 0,019 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dinyatakan fit 

(goodness of fit). Namun, dalam uji t masing-masing variabel independen tidak 

dapat mempengaruhi variabel dependen. 

3.2.2 Uji Koefisien Determinasi Uji (Adjusted R
2
)

Pada hasil uji tabel 5, menunjukkan besarnya nilai koefisien determinasi atau 

Ajusted R
2
 sebesar 0,065. Hal ini menunjukkan bahwa 6,5% Return Saham (RS)

perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 

dapat dipengaruhi oleh komite audit, gross profit margin, return on assets, dan 

leverage, sedangkan sebesar 93,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dianalisis dalam uji hipotesis ini. 
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3.3 Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan  

Penelitian ini merupakan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham. Faktor-faktor yang diangkat dalam penelitian ini yaitu komite audit, gross 

profit margin, return on assets, dan leverage. Setelah dilakukan pengujian, 

peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Signifikansi Keterangan 

Komite Audit (KA) 0,0005 0,373 H1 ditolak 

Gross Profit Margin (GPM) 0,0056 0,079 H2 ditolak 

Return On Assets (ROA) 0,0013 0,823 H3 ditolak 

Leverage (DER) 0,0004 0,067 H4 ditolak 

Sumber: Hasil Analisis Data 2020 

3.3.1 Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Return Saham (RS) 

Hasil pengujian menunjukkan komite audit dengan nilai thitung sebesar 0,894 

dengan nilai signifikan sebesar 0,373 yang berada lebih tinggi dari nilai α = 0,05 

(0,373 > 0,05) sehingga H1 ditolak. Hal ini berarti Komite Audit tidak 

berpengaruh terhadap Return Saham. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Ajiwanto (2013), komite audit berpengaruh terhaap return saham. Dan penelitian 

oleh Novitasari (2017), komite audit berpengaruh positif terhadap return saham. 

Tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Salipadang 

et al (2017), komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan tehadap 

retun saham. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari 

pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi. Namun, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap return saham yang memiliki arti bahwa komite audit tidak 

menjadi jaminan dan pertimbangan utama investor dalam menilai keuntungan 

return saham di masa yang akan datang. Keberadaan komite audit lewat jumlah 

komite audit tidak cukup untuk meyakinkan para investor terhadap return saham 
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di masa yang akan datang sehingga mereka lebih menginginkan wujud nyata yang 

bisa diberikan komite audit selain jumlah komite audit. 

3.3.2 Pengaruh Gross Profit Margin (GPM) terhadap Return Saham (RS) 

Berdasarkan hasil pengujian Gross Profit Margin menunjukkan nilai thitung sebesar 

1,772 dan memiliki nilai signifikansi 0,079 berada lebih tinggi dari α = 0,05 

(0,079 > 0,05). Hal ini berarti Gross Profit Margin tidak berpengaruh terhadap 

Return Saham, sehingga H2 Ditolak. Namun, apabila penelitian menggunakan 

nilai signifikansi 0,10 maka nilai signifikansi 0,079 berada lebih kecil dari α = 

0,10 (0,079 < 0,10). 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Affinanda et al (2015), 

Gross Profit Margin memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Dan 

penelitian dari Jazuli et al (2019), GPM secara simultan mempengaruhi return 

saham. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Yusrizal (2019), variabel GPM secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan 

terhadap return saham. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nurhakim et al (2016), 

yang menemukan bahwa GPM tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Secara teori gross profit margin merupakan persentase laba kotor 

dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik 

keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok 

penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales. Dimana hal ini akan 

menarik minat investor untuk berinvestasi, yang menyebabkan meningkatnya 

harga saham dan return saham, namun hasil penelitian ini tidak menunjukkan 

hasil tersebut. Para investor kurang memperhatikan rasio ini dan para investor 

lebih memperhatikan laba yang dihasilkan, harga jual dan harga saham tanpa 

melihat penjualan dan beban operasional. Hasil penelitian ini tidak signifikan, 

sehingga disimpulkan bahwa variabel gross profit margin tidak dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam menentukan strategi inveatasi para investor dalam 

menanamkan sahamnya di pasar modal pada periode penelitian. 
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3.3.3 Pengaruh Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham (RS) 

Berdasarkan hasil pengujian Return On Assets memiliki nilai thitung sebesar 0,224 

dengan nilai signifikansi 0,823 yaitu berada lebih besar dari α = 0,05 (0,823 > 

0,05) hal ini menunjukkan bahwa Return On Assets tidak berpengaruh terhadap 

Return Saham, sehingga H3 Ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Return 

On Assets tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 

Hasil penelitian ini tidak menudukung penelitian Jazuli et al (2019)  dan 

Firmansyah (2018). Didalam penelitiannya mereka menyatakan bahwa ROA 

berpengaruh terrhadap return saham. Namun mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Widiarini et al (2019), profitabilitas (ROA) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return saham. ROA menunjukkan efektifitas perusahaan 

mengelola asetnya untuk menciptakan laba bersih. Semakin meningkat ROA 

menunjukkan kinerja perusahaan dalam kondisi baik dan perusahaan dapat 

menghasilkan laba yang tinggi disebabkan perusahaan dapat mengelola aktiva 

yang dimiliki dengan maksimal sehingga harga saham dan return saham 

meningkat. Dalam penelitian ini hasil ROA tidak berpengaruh terhadap return 

saham, artinya efektivitas pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih tidak menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam 

membuat keputusan investasi. Investor tidak hanya mempertimbangkan ROA 

sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan dalam memperkirakan return 

saham. 

3.3.4 Pengaruh Leverage (DER) terhadap Return Saham (RS) 

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Leverage memiliki 

nilai thitung sebesar 1,850 dengan nilai signifikansi sebesar 0,067 yang berada lebih 

besar dari nilai α = 0,05 (0,067 > 0,05) hal ini menunjukkan bahwa Leverage tidak 

berpengaruh terhadap Return Saham sehingga H4 Ditolak. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Return Saham. 

Namun, apabila penelitian menggunakan nilai signifikansi 0,10 maka nilai 

signifikansi 0,067 berada lebih kecil dari α = 0,10 (0,067 < 0,10). 

Hasil penelitian ini tidak menudukung penelitian Widiarini et al (2019) dan 

Marlina et al (2009), yang menyatakan bahwa DER berpengaruh terhadap return 
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saham. Tetapi hasil penelitian mendukung penelitian Novitasari (2017), 

menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap return saham. Rasio  Debt to 

Equity ini merupakan rasio penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa 

kesehatan keuangan perusahaan. Apabila rasionya meningkat, berarti perusahaan 

dibiayai oleh kreditur (pemberi hutang) dan bukan dari sumber keuangannya 

sendiri yang mungkin merupakan trend yang cukup berbahaya. Pemberi pinjaman 

dan investor biasanya memilih Debt to Equity Ratio yang rendah karena 

kepentingan mereka lebih terlindungi jika terjadi penurunan bisnis pada 

perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki 

Debt to Equity Ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi mungkin tidak 

dapat menarik tambahan modal dengan pinjaman dari pihak lain. Penelitian ini 

juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Sutriani (2014), dimana hasil 

penelitiannya yaitu Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Seluruh hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hasil ditolak dengan nilai 

signifikansi 5% (α = 0,05 ), namun model regresi penelitian ini dinyatakan fit 

(goodness of fit) karena nilai F kurang dari 0,05. Apabila penelitian menggunakan 

tingkat signifikansi 10% (α = 0,10), maka variabel Gross Profit Margin dan 

Leverage berpengaruh terhadap Return Saham. 

4. PENUTUP

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Komite audit tidak berpengaruh terhadap retun saham perusahaan indeks LQ

45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

2) Gross profit margin tidak berpengaruh terhadap retun saham perusahaan

indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

3) Return on assets tidak berpengaruh terhadap retun saham perusahaan indeks

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.
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4) Leverage tidak berpengaruh terhadap retun saham perusahaan indeks LQ 45

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018.

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta simpulan dan keterbatasan dalam 

penelitian ini, peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi penellitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel sektor

perusahaan lainnya, serta menambahkan variabel independen yang belum

diteliti, misalnya Economic Value Added, Residual income, Beta, Book Value

To Market Equity, EPS, ROE,ROI, dan lainnya agar hasil penelitian

generalisasinya lebih luas.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah periode pengamatan dalam jangka

panjang, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.
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