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PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN KINERJA 

PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2018 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahan dan 

pertumbuhan kinerja perusahaan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsu yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2018. Sampel penelitian terdiri dari 38 perusahaan industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive 

sampling. Data penelitian diperoleh dari laporan tahuan yang dipublikasikan di 

situs  www.idx.co.id. serta harga saham event window 7 yang diperoleh dari situs 

www.finance.yahoo.com dan www.seputarforex.com. Metode analisis data yang 

digunakan untuk menguji hubungan return saham dengan ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan kinerja keuangan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian diperoleh menyatakan bahwa pertumbuhan profitabilitas dan 

pertumbuhan likuiditas berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan untuk 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

 

Kata Kunci: ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, return   

saham.  

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of firm size and company 

performance growth on stock returns in consumer goods industry manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2018. The 

research sample consist of 38 consumer goods industry companies that have been 

listed in Indonesia Stock Exchange over the 4-year period (2015-2018). The 

sampling method used in this research was purposive sampling method. Data are 

obtained from the published annual report on the website www.idx.co.id . And  

from the websites www.finance.yahoo.com and www.seputarforex.com . The data 

analysis method used to examine the relationship between stock returns and firm 

size and financial performance growth is multiple linear regression analysis. The 

result of this research shows that the growth of return on asets (ROA) and the 

growth of the likuiditas has an effect on stock returns. While, firm size and 

solvabilitas growth have no effect on stock returns.  

 

Keywords: company size, profitability,leverage, liquidity, return   stock. 

 

1. PENDAHULUAN 

Globalisai mempengaruhi perkembangan seluruh aspek kehidupan semakin pesat, 

terutama dalam hal perekonomian. Sebuah tantangan bagi perusahaan untuk tetap 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.seputarforex.com/
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=en&u=http://www.idx.co.id
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=en&u=http://www.finance.yahoo.com
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=id&tl=en&u=http://www.seputarforex.com


2 
 

bertahan serta dapat bersaing di pasar global. Sudah menjadi keharusan bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar keberlangsungan 

usahanya tetap terjaga. Namun, hal tersebut bukan perkara yang mudah untuk 

diatasi. Perusahaan memerlukan tambahan modal yang cukup untuk mendukung 

optimalisasi kinerja perusahaan. Modal menjadi komponen utama dalam hal 

kelangsungan perusahaan, akan tetapi modal juga merupakan hambatan yang 

sering ditemui. Berdasarkan kenyataan tersebut muncul banyak inovasi yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal. Pasar modal muncul sebagai 

alternatif perusahaan disamping perbankan dalam mendapatkan suntikan dana. 

Darmadji dan Fakhrudin (2006: 1), pasar modal merupakan sarana 

pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan 

sarana bagi kegiatan berinvestasi. Perusahaan yang listing di bursa efek berarti 

mereka menawarkan kepemilikan perusahaan kepada publik untuk mendapakan 

modal. Pasar modal memiliki fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dana 

dari masyarakat menuju perusahaan sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya.  

Pasar modal pada aktivitasnya menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan, dalam 

melaksakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan media atau tempat 

dimana pembeli dan penjual bisa bertransaksi atau bernegosiasi pada pertukaran 

suatu komoditas atau kelompok komoditas, komoditas yang diperjualbelikan 

tersebut adalah modal (Robert Ang, 1997). Pasar modal didukung oleh dua pihak 

yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Masyarakat merupakan 

pihak yang memiliki dana (investor) serta perusahaan pihak yang membutuhkan 

dana (emitem). 

Dewasa ini perkembangan pasar modal di Indonesia dinilai semakin pesat. 

Dibuktikan bahwa semakin banyak perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia. Berdasarkant data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan 

Agustus 2019 terdapat 647 perusahaan terdaftar di bursa efek Indonesia. Disisi 

lain, pertumbuhan jumlah investor di Indonesia juga mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya. Tahun ini, jumlah investor tercatat sebesar 237.747 single 

investor identification (SID) per 28 November 2019. Berdasarkan kenyataan yang 
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terjadi tersebut, menandakan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan 

yang tinggi serta menjadi sebuah indikator kemajuan perekonomian di Indonesia. 

Purnomo (1998), harga pasar saham adalah market clearing prices yang 

ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.  Perkembangan 

kekuatan permintaan dan penawaran ini tentunya dipengaruhi oleh kinerja 

perusahaan tesebut. Kinerja perusahaan akan berhubungan erat dengan tingkat 

kepercayaan investor yang akan menanamkan dananya (Kamarudin, 2004: 59). 

Dapat disimpulkan bahwa semakin baik kinerja suatu perusahaan maka return 

yang diperoleh investor juga semakin tinggi, sehingga harga saham akan ikut 

naik. Return diperoleh berupa hasil selisih fluktuasi harga saham dalam periode 

tertentu. Setiap investor menginginkan return yang tinggi, namun harus disadari 

bahwa return yang tinggi memiliki risiko yang tinggi pula. Return menjadi 

indikator bagi investor dalam memilih sekuritas. Oleh sebab itu, perusahaan harus 

bertanggungjawab untuk meningkatkan kinerjanya agar kesejahteraan para 

pemegang saham terpenuhi. 

Walaupun harga saham bersifat fluktuatif, terdapat dua pendekatan yang 

dapat digunakan untuk meprediksinya yaitu analisis fundamental dan analisis 

teknikal. Analisis fundamental mendasarkan pola pikir perilaku harga saham 

ditentukan oleh perubahan-perubahan variasi perilaku variabel-variabel dasar 

kinerja perusahaan. Sedangkan analisis teknikal dalam kegiatan menganalisis 

harga saham berdasarkan informasi yang mencerminkan kondisi perdagangan 

saham, keadaan pasar, permintaan dan penawaran harga di pasar saham, fluktuasi 

kurs, volume transaksi di masa lalu (Husnan, 2009). 

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan salah satu 

pedoman penting bagi investor untuk menilai kondisi perusahaan (Hin, 2008: 84). 

Fungsi utama dari laporan keuangan adalah sebagai alat pertangungjawaban 

perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Namun, fungsi lain dari laporan 

keuangan bagi investor ialah sebagai pedoman dalam menganalisis kinerja suatu 

perusahaan. Tujuannya untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin dihadapi 

dalam berinvestasi. Melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui 

kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio 
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keuangan. Rasio merupakan perbandingan atara dua elemen laporan keuangan 

yang menunjukkan indikator kesehatan keuangan pada periode tertentu (Harianto, 

et al., 2006). Hasil dari proses analisis laporan keuangan yaitu dapat diketahui 

kinerja perusahaan yang diproksikan melalui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih, kemampuan perusahaan dalam membayar utang, serta 

mengetehui keefisiensinan peurasahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya. 

Hasil penelitian dari Kanter dan Siagian (2017) menyatakan bahwa Return 

on Asets (ROA) memiliki pengaruh terhadap return saham. Pernyataan yang sama 

juga dikemukakan dalam penelitian Putra dan Dana (2016) diperoleh hasil yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. Namun, hasil berbeda ditunjukan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Allozi dan Obeidat (2016) menyatakan bahwa Return on Asets (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basalama, et al. (2017) menyatakan 

bahwa debt to equity ratio mempunyai pengaruh terhadap return saham. 

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayati dan 

Zulyanti (2018) yang menyatakan bahwa debt to equity ratio mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh 

Zubaidah, et al. (2018) menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

Penelitian mengenai ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Duy dan 

Phouc (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap return saham. Serta penelitian Sudarsono dan Sudiyatno (2016) 

menyatakan bhawa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham. Tetapi penelitian Nisa dan Khairunnisa (2019) menemukan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai faktor yang mempengaruhi return saham. Oleh sebab itu, perbedaan 

hasil penelitian sebelum menimbulkan research gap yang membutuhkan kajian 

lebih dalam mengenai faktor-faktor tersebut. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan ukuran perusahaan serta 
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pertumbuhan kinerja perusahaan yang diproksikan melalui rasio profitabilitas, 

rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas sebagai variabel yang mempengaruhi return 

saham. Alasan peneliti menggunakan pertumbuhan kinerja perusahaan karena 

masih sedikit penelitian yang dilakukan mengenai pertumbuhan suatu kinerja 

perusahaan, dengan mengukur pertumbuhan akan diketahui pergerakan selama 

dua periode. 

Perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya kemungkinan timbul 

dikarenkan sampel penelitian yang digunakan berbeda-beda. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti 

menggunakan sampel tersebut ialah dikarenakan industri barang konsumsi 

menjadi bisnis yang perkembangannya sangat pesat. Saat ini industri barang 

konsumsi menjadi salah satu industri yang paling berkembang di Indonesia 

dengan indeks harga saham yang terus meningkat.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan megenai variabel-variabel 

yang memepengaruhi return saham serta ketidakpastian hasil penelitian terdahulu, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan Dan Pertumbuhan Kinerja Perusahaan Terhadap Return Saham Pada 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2015-2018”. 

 

2. METODE  

2.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan sifat masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang 

melibatkan gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu dalam pembuktian 

sebuah teori. 

2.2 Populasi, Sampel, dan Metode Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri 

barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 

penelitian 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2016-2018. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling method dan diperoleh 

sampel sebanyak 38 perusahaan. 

2.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersumber pada laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan tahun 

2018 untuk perusahaan industri barang konsumsi diunduh dari masing-masing 

situs perusahaan serta situs Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui 

www.idx.co.id. Sumber harga saham diperoleh dengan mengamati harga saham 

dari situs yahoo finance (www.finance.yahoo.com) serta situs seputarforex 

(www.seputarforex.com). 

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

dokumentasi dengan mengakses situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Yahoo Fiance, 

serta Seputar Forex.  

2.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

2.5.1 Return saham 

Return saham merupakan tingkat keuntungan yang didapatkan investor 

atas kegiatan investasi yang dilakukan. Keuntungan ini berupa capital gain 

(loss) yaitu selisih antar harga saham sekarang dengan harga saham 

periode sebelumnya. Rumus return saham berdasarkan penelitian dari 

Hayat (2014) adalah sebagai berikut: 

    
        

    
 (1) 

2.5.2 Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang dapat dinyatakan melalui besar kecilnya modal 

yang digunakan, total aset yang dimiliki, atau total penjualan. Berdasarkan 

penelitian dari Dewi dan Ratnadi (2019), ukuran perusahaan dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan = Log (Total Aset) (2) 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.seputarforex.com/
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2.5.3 Pertumbuhan profitabilitas 

Pertumbuhan profitabilitas adalah perubahaan return on total assets 

(ROA) dari periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. 

Pertumbuhan profitabilitas dapat diformulasikan sebagai berikut: 

      
            

      
 (3) 

2.5.4 Pertumbuhan solvabilitas  

Pertumbuhan solvabilitas adalah perubahaan debt to equity ratio (DER) 

dari periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan 

solvabilitas dapat diformulasikan sebagai berikut: 

      
            

      
 (4) 

2.5.5 Pertumbuhan likuiditas 

Pertumbuhan likuiditas adalah current ratio (CR) dari periode tertentu 

dibandingkan periode sebelumnya. likuiditas dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

     
          

     
 (5) 

2.6 Metode Analisis Data 

Pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun bentuk 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

                               (6) 

Keterangan: 

Y : Return saham 

α : Kostanta 

β1, β2…. : Koefisien regresi 

UP : Ukuran perusahaan 

 ROA : Pertumbuhan return on asset(ROA) 

 DER : Pertumbuhan debt to equity ratio (DER) 

 CR : Pertumbuhan current ratio(CR) 

ε : Standar kesalahan (error) 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan industribarangkonsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 
54 

1. 
Perusahaan industry barang konsumsi yang tidak terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) sejak 2015 sampai dengan 2018. 

(12) 

 

2. 

Perusahaan industry barang konsumsi yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) secara berturut-turut selama periode 2015-2018. 

(3) 

3. 
Perusahaan industry barang konsumsi yang tidak memakai mata 

uang rupiah (Rp) dalam laporan keuanganya. 
(0) 

4. 

Perusahaan industry barang konsumsi yang tidak menyajikan data 

keuangan berkaitan dengan variabel penelitian dalam laporan 

keuangannya. 

(1) 

Jumlah Sampel yang Sesuai dengan Kriteria 38 

Jumlah Sampel x Jumlah Periode Penelitian 90 x 3 

Jumlah Data Penelitian 114 

Jumlah Data yang di Outlier (9) 

Jumlah Data yang digunakan dalam Penelitian 105 

  

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

mengenai variabel yang diteliti seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return Saham 105 -24,1044319 11,6793671 -,229648028 5,2703949875 

Ukuran 

Perusahaan 
105 11,1455356 13,9846974 12,454190503 ,6987241334 

Pertumbuhan 

ROA 
105 -18,5413967 19,4877646 -,033105640 2,8811156734 

Pertumbuhan 

DER 
105 -1,0849699 6,5014570 ,062400777 ,7373846228 

Pertumbuhan CR 105 -,5547025 1,2986267 ,029406647 ,2493128708 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa return saham berkisar 

antara -24,1044319 sampai dengan 11,6793671. Nilai rata-rata sebesar -
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0,229648028, hal ini berarti perusahaan sampel rata-rata memberikan return 

saham sebesar 24,1044319 dengan hubungan negatif. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai yang berkisar antara 11,1455356 

hingga 13,9846974. Nilai standar deviasi sebesar 0,6987241334 sedangkan rata-

rata ukuran perusahaan sebesar 12,454190503. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan sampel memiliki rata-rata ukuran perusahaan sebesar 12,454190503 

yang diukur dari total asset. 

Variabel pertumbuhan profitabilitas memiliki nilai yang berkisar antara -

18,5413967 hingga 19,4877646. Nilai standar deviasi sebesar 2,8811156734 

sedangkan rata-rata pertumbuhan profitabilitas sebesar -0,033105640. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki rata-rata kemampuan 

menghasilkan keuntungan -3,31% yang dinilai dari total asset yang dimilki 

perusahaan. 

Rata-rata perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat 

pertumbuhan solvabilitas sebesar 0,062400777 dengan pertumbuhan solvabilitas 

berkisar antara -1,0849699 sampai dengan 6,5014570. Standar deviasi sebesar 

0,7373846228. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan sampel rata-rata 

memiliki utang sebesar 6,24% dari modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki 

perusahaan. 

Variabel pertumbuhan likuiditas memiliki nilai yang berkisar antara -

0,5547025 hingga 1,2986267. Nilai standar deviasi sebesar ,2493128708 

sedangkan rata-rata pertumbuhan likuiditas sebesar 0,029406647. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan sampel rata-rata mempunyai 

kemampuan melunasi utang lancarnya dengan jaminan aset lancar sebesar 2,94%. 

3.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 11,893 9,045   1,315 0,192 
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Ukuran 

Perusahaan 
-0,984 0,724 -0,130 

-

1,359 
0,177 

Pertumbuhan 

ROA 
-0,345 0,173 -0,188 

-

1,988 
0,050 

Pertumbuhan 

DER 
-0,360 0,740 -0,050 

-

0,486 
0,628 

Pertumbuhan 

CR 
4,793 2,162 0,227 2,217 0,029 

Uji F 3,268   Sig. 0,015         

R Square 0,116                   

 

Dari hasil output SPSS, maka model yang diperoleh untuk menunjukan pengaruh 

ukuran perusahaan, pertumbuhan profitabilitas, pertumbuhan solvabilitas, dan 

pertumbuhan likuiditas terhadap return saham adalah 

                                             

                  (7) 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

Hasil pengujian pada model regresi yang telah dilakukan, menunjukan bahwa 

model regresi memiliki hubungan yang valid hal ini didasari oleh uji asumsi 

normalitas, multikolinieritas, heteroskidastitas, dan autokolerasi terpenuhi semua.  

3.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham  

Telihat pada hasil pengujian menunjukan bahwa ukuran perusahan memilki nilai 

koefisien regresi sebesar – 0,984 dengan nilai Sig. sebesar 0,177 lebih tinggi 

dibandingkan dengan level of significant (α) yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Kecenderungan negatif ukuran perusahaan terhadap return saham dikarenakan 

terdapat anomali bahwa perusahaan perusahaan dengan kapitalisasi kecil memiliki 

kesempatan yang bagus untuk memperlihatkan kondisi bisnis dan rencana 

pertumbuhan bisnis kedepan sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan akan 

lebih transparan. Sejalan dengan signalling theory, semakin kecil ukuran suatu 

perusahaan dianggap lebih memberikan data yang dapat dipercaya oleh investor 

untuk menentukan keputusan pembelian saham. Namun dalam penelitian ini, 

besar atau kecilnya suatu perusahaan bukan menjadi acuan bagi investor dalam 

membuat keputusan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Nisa dan 
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Khairunnisa (2019) serta Dewi dan Ratnadi (2019) yang hasil penilitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

3.5 Pengaruh pertumbuhan profitabilitas terhadap return saham  

Pada variabel pertumbuhan profitabilitas terlihat hasil pengujian nilai koefisien 

regresi sebesar -0,345 dengan nilai Sig. sebesar 0,050 yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham. Dalam hubungan 

antara pertumbuhan profitabilitas dengan return saham terdapat kecenderungan 

negatif. Hal ini diakibatkan karena rata-rata perusahaan manufaktur industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 

mengalami  pertumbuhan negatif profitabilitas. Sejalan dengan signalling theory, 

informasi ini menginterpretasikan bahwa kinerja perusahaan mengalami 

pertumbuhan laba negatif. Pertumbuhan ini direspon baik oleh para investor 

sehingga return saham akan meningkat pula. Hasil ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Allozi dan Obeidat (2016), Bisara dan Amanah (2015), 

Kanter dan Siagian (2017), Handayati dan Zulyanti (2018), serta Basalama, dkk 

(2017). 

3.6 Pengaruh pertumbuhan solvabilitas terhadap return saham 

Pada variabel pertumbuhan solvabilitas terlihat hasil pengujian nilai koefisien 

regresi sebesar -0,360 dengan nilai Sig. sebesar 0,628 yang menunjukkan bahwa 

lebih tinggi dari level of significant (α) yang telah ditetapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan. Kecenderungan negatif yang ditunjukan dari hubungan 

pertumbuhan solvabilitas dengan return saham disebabkan karena perusahaan 

dengan tingkat utang yang tinggi maka beban bunga akan semakin tinggi yang 

mengurangi laba perusahaan. Berdasarkan signalling theory, pemaksimalan laba 

perusahaan terhambat oleh beban bunga yang tinggi yang menyebabkan 

memburuknya kinerja perusahaan. Namun dalam pengamatan kali ini, investor 

tidak mempertimbangkan pertumbuhan solvabilitas dalam membuat suatu 

keputusan investasi. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh 
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Allozi dan Obeidat (2016), Bisara dan Amanah (2015), Zubaidah, et al (2018), 

Dimaranty, et al (2018), serta Husein dan Mahfud (2015). 

3.7  Pengaruh pertumbuhan likuiditas  terhadap return saham 

Penelitian ini mendukung hipotesis empat yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

likuiditas berpengaruh terhadap return saham. Hal ini terbukti dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 4,793 dengan nilai Sig. sebesar 0,029 lebih rendah dari 

level of significant (α) yang telah ditetapkan. Kecenderungan positif dalam 

hubungan pertumbuhan likuiditas dengan return saham yang berarti bahwa 

semakin tinggi nilai pertumbuhan maka kemampuan dalam pemenuhan kewajiban 

keuangan jangka pendek juga semakin tinggi. Hal tersebut didukung oleh 

signalling theory, kinerja perusahaan akan meningkat dengan memiliki 

kemampuan pemenuhan kebutuhan operasional yang bersifat jangka pendek. Hal 

ini mengiterpretasikan bahwa perusahaan memberikan kredibilitas kepada 

investor dalam penginvestasian modalnya sehingga volume perdagangan saham 

akan meninggkat sejalan dengan meningkatknya return saham. Hasil penelitian 

ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Kanter dan Siagian (2017), Allozi 

dan Obeidat (2016), Dewi (2016), serta Pratiwi dan Putra (2015).  

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

a. Ukuran perusahan memilki nilai nilai Sig. sebesar 0,177 > 0,05 yang artinya 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2015-2018. 

b. Pertumbuhan profitabilitas memilki nilai nilai Sig. sebesar  0,05 yang artinya 

pertumbuhan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2015-2018. 

c. Pertumbuhan solvabilitas memilki nilai nilai Sig. sebesar 0,628 > 0,05 yang 

artinya pertumbuhan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham 
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perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2015-2018. 

d. Pertumbuhan likuiditas memilki nilai nilai Sig. sebesar  0,029 yang artinya 

pertumbuhan current ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2015-2018. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki kelemahan yang disebabkan oleh beberapa 

keterbatasan yang memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang diantaranya 

adalah dalam perhitungan return saham mengabaikan dividen saham sehingga 

pengamatan mengenai nilai return saham kurang maksimal. Penelitian ini hanya 

meneliti perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI. Sehingga hasil yang ditunjukan tidak dapat digeneralisasikan 

untuk perusahaan lain. Penelitian ini hanya meneliti data dengan jangka waktu 

2015 sampai dengan 2018 sehingga data dinilai kurang meencerminkan kondisi 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.  

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini, 

ialah diharapkan penelitian yang akan datang dalam perhitungan return saham 

memperhatikan nilai dividen. Disisi memperpanjang periode pengamatan serta 

menambah objek penelitian agar hasil yang diperoleh menjadi lebih baik dalam 

memprediksi return saham dengan melakukan penelitian terhadap seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat melihat rekasi 

pasar yang lebih akurat. 
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