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PENGARUH PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP 

RETURN SAHAM 

(Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar 

Di Bhursa Efek Indonesia Tahun 216-2018) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan kinerja keuangan 

yang terdiri dari pertumbuhan TATO, pertumbuhan ROE, pertumbuhan CR, dan 

pertumbuhan DER, terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia pada 

perusahaan industri barang konsumsi tahun 2016-2018. Sampel penelitian ini 

ditentukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria perusahaan 

industri barang konsumsi yang terdaftar selama tiga tahun berturut-turut. Sehingga 

diperoleh sampel observasi sebanyak 114. Penelitian ini menggunakan model 

regresi linier berganda. Kesimpulan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel Pertumbuhan Total Asset Turnover (∆TATO), Pertumbuhan 

Current Ratio (∆CR), dan Pertumbuhan Debt to Equity Ratio (∆DER) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan, Pertumbuhan Return On 

Equity (∆ROE) tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 

 

Kata Kunci: pertumbuhan total asset turnover, pertumbuhan return on equity, 

pertumbuhan current ratio, pertumbuhan debt to equity, return 

saham 

 

Abstract 

This study aims to determine the growth effect in financial performance, including 

of the growth of TATO, growth of ROE, growth of CR, and growth of DER on 

stock returns market in Indonesia Stock Exchange towards consumer goods 

industry companies from 2016 to 2018. The research sample was determined using 

the purposive sampling method based on criteria of the consumer good industry 

listed for three consecutive years. With the results of observation are 114 in total. 

The data analysis technique in this research is the linear regression analysis. The 

result of partial hypothesis test shows that the variable the growth of total asset 

turnover (∆TATO), the growth of current ratio (∆CR), the growth of debt to equity 

ratio (∆DER) have a significant effect on stock return. Meanwhile, the growth of 

return on equity (∆ROE) has not affected the stock return. 

 

Keywords: growth of total asset turnover, growth of return on equity, growth of 

current ratio, growth of debt to equity, stock return 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini dunia mengalami perkembangan yang sangat cepat, salah satu hal yang 

menyebabkan perkembangan yang sangat cepat ini adalah globalisasi. Setiap 

individu terus mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal dengan kemajuan di 
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dunia saat ini. Dunia ekonomi menjadi salah satu contoh yang terkena dampak dari 

globalisasi saat ini, terutama dalam dunia bisnis. Dimana dalam dunia bisnis tingkat 

persaingan satu perusahaan dengan perusahaan lain sangat ketat.  

Laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia terus mengalami 

peningkatan sejak 2014-2018. Pertumbuhan perekonomian Indonesia 2018 

mengalami kenaikan sebesar 5,17%. Hasil ini sejalan dengan yang dilaporkan oleh 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini didukung 

dengan tingkat konsumsi yang stabil dan investasi yang meningkat. Serta daya beli 

masyarakat terjaga seiring perbaikan distribusi dan koordinasi. 

Berdasarkan hasil statistik yang dilaporkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sejak 2016-2018, sektor industri barang konsumsi menjadi salah satu sektor dengan 

indeks tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan sektor industri barang 

konsumsi menjadi sektor bisnis yang sangat cepat  mengalami perkembangan 

apalagi dengan meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia saat ini. Dengan ini 

menciptakan peluang penghasilan yang besar dalam industri barang konsumsi ini. 

Perusahaan-perusahaan di sektor industri barang konsumsi ini sendiri 

merupakan sektor yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat dan paling 

sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Sehingga masyarakat memiliki andil 

dalam memengaruhi perusahaan-perusahaan tersebut dalam memproduksi suatu 

produk. Naik turunnya konsumsi masyarakat atas suatu barang, pasti memiliki 

pengaruh terhadap produksi suatu barang di sebuah perusahaan. Sehingga konsumsi 

masyarakat tersebut sangat memengaruhi perusahaan-perusahaan di sektor ini.  

Dengan kesadaran akan persaingan tersebut maka perusahaan-perusahaan 

tersebut berusaha menunjukkan keunggulannya dibandingkan dengan perusahaan 

lain. Setiap perusahaan harus terus menunjukkan keunggulan yang dimilikinya agar 

dapat dinilai menjadi perusahaan yang baik dan sehat. Penilaian ini sangat 

memengaruhi masa depan sebuah perusahaan, sebab sebuah perusahaan yang baik 

dan sehat dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal mereka di 

perusahaan tersebut. 
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Sebuah perusahaan dinilai baik atau buruk dapat di lihat dari Laporan 

Keuangan perusahaan tersebut. Investor sendiri memiliki banyak cara untuk 

menilai sebuah laporan keuangan baik atau buruh. Salah satu caranya yaitu dengan 

membandingkan sebuah rasio keuangan suatu periode dengan rasio keuangan yang 

sama dengan periode sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat melihat besar 

pertumbuhan suatu rasio keuangan dari priode sebelumnya. Jika investor menilai 

pertumbuhan rasio tersebut baik, mana investor akan lebih memilih menanamkan 

modalnya diperusahaan tersebut. 

Penanaman modal oleh investor ini menjadi bentuk saling 

mengnguntungkan antara investor dengan perusahaan. Dengan adanya bantuan 

dana dari investor, maka perusahaan memiliki tambahan modal dalam menjalankan 

kegiatan perusahaannya. Sedangkan, bagi investor dengan memberikan dana 

kepada perusahaan investor mengharapkan return untuk dirinya. Namun, investor 

juga perlu untuk menilai perusahaan mana yang mampu memberikan keuntungan 

kepada dirinya. Maka, banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum seorang 

investor berinvestasi di pasar modal.  

Menurut Tandelilin (2017), tujuan dasar seseorang berinvestasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang atau keuntungan. Investor yang telah memberikan 

investasi kepada perusahaab berharap untuk memperoleh return atau imbal hasil 

untuk meningkatkan kesejahteraan investpr itu sendiri. Return ini merupakan 

kompensasi yang diperoleh investor dari biaya kesempatan (opportunity cost) dan 

risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. 

Menurut Fahmi (2015) return (imbal hasil) adalah keuntungan atau laba 

yang didapatkan oleh investor atau pemegang saham dari investasi yang dilakukan. 

Return yang diterima oleh para pemegang saham selalu mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun, hal inilah yang menyebabkan para investor memerlukan laporan 

keuangan perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang 

baik dinilai lebih baik dimata para investor, sebab perusahaan tersebut dinilai 

mampu memberikan keuntungan berupa return kepada para investor.  Hal yang 

sebaliknya juga terjadi pada perusahaan yang dinilai memiliki laporan keuangan 
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yang buruk akan menurunkan tingkat kepercayaan para investor pada perusahaan 

tersebut. 

Untuk menilai laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut baik atau tidak 

dapat dinilai dengan menganalisis menggunakan rasio laporan keuangan. Menurut 

Sujarweni (2017) analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam 

menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil operasi 

perusahaan masa lalu dan masa depan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah 

menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan mengestimasi kinerja 

perusahaan pada masa lalu. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk 

melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun. 

Analisis rasio keuangan merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan 

keuangan dengan membandingkan satu akun dengan akun lainnya yang ada dalam 

laporan keuangan, perbandingan bisa antar akun dalam laporan keuangan neraca 

maupun rugi laba. Penggunaan metode analisis dengan rasio dapat menjelaskan 

atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio dapat membantu perusahaan menilai 

kinerja laporan keuangan perusahaan dalam memberdayakan sumber daya untuk 

mencapai target yang ditetapkan perusahaan. 

Beberapa faktor rasio keuangan yang dinilai memiliki pengaruh terhadap 

return saham, seperti rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio 

solvabilitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menilai keefektivitasan perusahaan 

untuk mengelola (memanfaatkan) aset. Salah satu rasio aktivitas yang dapat 

memengaruhi return saham yaitu rasio perputaran total aset. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Din (2017) menunjukkan bahwa total assets turn over berpengaruh 

negatif terhadap return saham.  

Rasio profitabilitas dinilai mampu untuk menunjukkan kinerja keuangan 

sebuah perusahaan dengan menunjukkan tingkat profit sebuah perusahaan dalam 

satu periode. Salah satu rasio yang dapat digunakan yaitu return on equity (ROE). 

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Affinanda dan Yuyetta (2015) menunjukkan 

bahwa ROE memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 



 

5 

 

Rasio yang dapat digunakan dalam menilai likuiditas sebuah perusahaan 

yaitu dengan menggunakan rasio lancar (current ratio). Menurut Choirurodin 

(2018) menemukan bahwa current ratio memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham pada perusahan food and beverages yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2016. Selain itu ada rasio solvabilitas yang dapat digunakan yaitu 

rasio DER yang menunjukkan struktur modal suatu perusahaan. Menurut Affinanda 

dan Yuyetta (2015) menemukan bahwa DER berpengaruh dan kearah positif 

terhadap return saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh 

pertumbuhan aktivitas TATO, pertumbuhan profitabilitas ROE, pertumbuhan 

likuiditas CR, dan pertumbuhan solvabilitas DER terhadap return saham. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian yang bersifat asosiatif. Penelitian asosiatif ini adalah penelitian yang 

meneliti tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang termasuk dalam sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive 

sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 

a. Perusahaan terdaftar pada sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).. 

b. Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar secara berturut-turut di 

Bursa Efek Indonesia sejak 2015 hingga 2018. 

c. Perusahaan industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan di 

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

d. Perusahaan industri barang konsumsi yang menyajikan data keuangan yang 

berkaitan atau digunakan dalam variabel penelitian di dalam laporan keuangan. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data historis yang 

diperoleh dari berbagai sumber seperti: Laporan Keuangan tahunan yang diperoleh 

dari Bursa Efek Indonesia (https://www.idx.co.id/) dan harga saham harian dari 

https://www.idx.co.id/
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Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com/). Metode analisa data penelitian ini 

menggunakan uji analisa regresi linier berganda.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik  

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 108 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0200809 

Std. Deviation ,70659829 

Most Extreme Differences 

Absolute ,086 

Positive ,086 

Negative -,061 

Kolmogorov-Smirnov Z ,891 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,405 

 

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikannya menunjukkan 

nilai 0,405. Hal ini berarti nilai signifikansi 0,405 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

data diteliti terdistribusi normal. 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

∆TATO ,414 2,413 Tidak terjadi multikolinearitas 

∆ROE ,944 1,060 Tidak terjadi multikolinearitas 

ΔCR ,754 1,327 Tidak terjadi multikolinearitas 

∆DER ,347 2,878 Tidak terjadi multikolinearitas 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu 

ΔTATO, ΔROE, ΔCR, dan ΔDER memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 

10. Maka, dapat dikatakan dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Keterangan 

∆TATO 0,068 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

∆ROE 0,393 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

ΔCR 0,064 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

∆DER 0,131 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

https://finance.yahoo.com/
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Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas yang 

menampilkan masing-masing variabel independen memiliki nilai p > 0,05, 

sehingga dalam model persamaan regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin Watson 

2,066 

 

Berdasarkan tabel 4 yang menguji tentang autokorelasi menemukan hasil 

bahwa nilai DW > DU yaitu 2,066 > 1,7637. Maka, dari sini diperoleh hasil bahwa 

tidak terjadi autokorelasi di dalam penelitian ini. 

3.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 5. Hasil Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) -,075 ,067  -1,112 ,269 

∆TATO -,938 ,326 -,411 -2,882 ,005 

∆ROE -,043 ,023 -,174 -1,835 ,069 

ΔCR ,811 ,287 ,299 2,828 ,006 

∆DER ,326 ,152 ,335 2,148 ,034 

 F hitung 3,893 F Sig 0,006   

 Adj R2 0,098     

Berdasarkan tabel tersebut maka diketahui persamaan regresi: 

Rt = -0,075 – 0,938∆𝑇𝐴𝑇𝑂1 – 0,043∆𝑅𝑂𝐸2 + 0,811∆𝐶𝑅3+ 0,326∆𝐷𝐸𝑅4+ e           (1) 

3.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

3.3.1 Pengaruh pertumbuhan aktivitas terhadap return saham 

Variabel pertumbuhan aktivitas yang diwakilkan dengan pertumbuhan total assets 

turnover (∆TATO) menunjukkan bahwa pertumbuhan total assets turnover 

(∆TATO) berpengaruh terhadap return saham. Hasil yang lebih jelas menunjukkan 

bahwa pertumbuhan total assets turnover (∆TATO) berpengaruh negatif terhadap 

return saham. Dimana hasil ini konsisten dengan penelitian Martani, Mulyono, dan 

Rahfani (209) dan Din (2017), yang menyatakan bahwa total assets turnover 

(TATO) berpengaruh negatif terhadap return saham. 
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Pengaruh negatif ini bisa saja terjadi jika sebuah perusahaan di pandang tidak 

perlu meningkatkan jumlah perputaran asetnya pada periode tersebut. Dimana 

penelitian ini meneliti perusahaan sektor industri barang konsumsi yang sangat 

dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang yang diprosuksi. 

Maka, jika persediaan barang diperusahaan meningkat tanpa melihat tingkat naik 

turunnya permintaan di pasar, hal ini akan dibebankan pada modal kerja, biaya 

tenaga kerja, dan biaya gudang untuk menyimpan persediaan barang produksi. 

3.3.2 Pengaruh pertumbuhan profitabilitas terhadap return saham 

Variabel pertumbuhan profitabilitas diwakilkan dengan pertumbuhan return on 

equity (∆ROE) menunjukkan bahwa pertumbuhan return on equity (∆ROE) tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian 

Susilowati dan Tri (2011), Wibowo dan Rahaja (2014), Sugiarti, Surachman, dan 

Siti (2015), Hadiningrat, Maryam, dan Jessy (2017), serta Boentoro dan Endang 

(2018) yang menyatakan bahwa return on equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu mengelola modal 

yang dimilikinya untuk memperoleh laba bersih bagi perusahaan dan para investor. 

Pertumbuhan ROE yang terus berubah naik dan turun selam periode 2016-2018 

menunjukkan tingkat efisiensi sebuah perusahaan tidak stabil dan terus mengalami 

pertumbuhan. Dengan pertumbuhan naik dan turun ini menyebabkan tingkat 

kepercayaan para investor dalam berinvestasi menjadi berubah-ubah setiap 

tahunnya. Maka, pertumbuhan ROE dipandang tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

3.3.3 Pengaruh pertumbuhan likuiditas terhadap return saham 

Variabel pertumbuhan likuiditas yang wakilkan dengan pertumbuhan current ratio 

(∆CR) menunjukkan bahwa pertumbuhan current ratio (∆CR) berpengaruh 

terhadap return saham. Hasil yang lebih jelas menunjukkan bahwa  pertumbuhan 

current ratio (∆CR) berpengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venkates, Tyagi, dan L 

(2012) dan Noviyanti dan Yahya (2017) yang menyatakan bahwa current ratio 

(CR) berpengaruh positif terhadap return saham. 
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Hasil ini sejalan dengan teori rasio lancar yang menginterpretasikan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya menggunakan aktiva 

lancar perusahaan tersebut.  Semakin tingginya pertumbuhan current ratio (∆CR), 

maka menunjukkan semakin besarnya kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menunjukkan semakin kecilnya tingkat risiko 

yang ditanggung perusahaan. Dengan risiko yang rendah ini maka investor lebih 

tertarik untuk berinvestasi.  

3.3.4 Pengaruh pertumbuhan solvabilitas terhadap return saham 

Variabel pertumbuhan solvabilitas diwakilkan dengan pertumbuhan debt to equity 

ratio (∆DER) menunjukkan bahwa pertumbuhan debt to equity ratio (∆DER) 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil yang lebih jelas menunjukkan bahwa 

pertumbuhan debt to equity ratio (∆DER) berpengaruh positif terhadap return 

saham. Hasil penelitan ini konsisten dengan hasil yang diperoleh Affinanda dan 

Etna (2015) serta Susilowati dan Tri (2011) yang menemukan bahwa debt to equity 

ratio (DER) berpengaruh positif terhadap return saham. 

Rasio DER dipandang sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur 

yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Dengan tingginya nilai DER dalam 

laporan keuangan perusahaan maka meberikan risiko yang ditanggung sebuah 

perusahaan. Namun, ada pertimbangan yang berbeda dari beberapa investor dalam 

memandang DER. Dimana para investor dan kreditur memandang suatu perusahaan 

yang sedang berkembang dan tumbuh itu memerlukan sumber pendanaan 

operasional diluar dari modal perusahaan tersebut. Dari pandangan inilah para 

investor dan kreditur melihat adanya kemungkinan berkembangnya suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang, yang berujung pada meningkatnya return 

saham perusahaan tersebut. adanya pertumbuhan DER ini juga menunjukkan 

bahwa hutang atau kewajiban yang ditanggung oleh perusahaan mengalami 

penurunan. Penurunan hutang ini sendiri salah satunya ditunjukkan dengan 

pertumbuhan CR yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi 

hutang lancarnya. Maka, dengan menurunnya hutang lancar ini akan memengaruhi 

keseluruhan hutang di suatu perusahaan. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Total Asset Turnover 

(∆TATO), Pertumbuhan Current Ratio (∆CR), dan Pertumbuhan Debt to Equity 

Ratio (∆DER) memiliki pengaruh terhadap return saham. Sedangkan, Pertumbuhan 

Return On Equity (∆ROE) tidak berpengaruh terhadap return saham. Dimana hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya Pertumbuhan TATO, 

Pertumbuhan CR, dan Pertumbuhan DER akan mempengaruhi return saham suatu 

perusahaan. Namun, berbeda dengan Pertumbuhan ROE yang naik dan turun 

dipandang tidak akan mempengaruhi return saham.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertumbuhan kinerja keuangan 

yang mempengaruhi return saham hanya memiliki pengaruh sekitar 9,8%, hasil ini 

menunjukkan masih ada lebih banyak hal lain yang mempengaruhi return saham. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk merubah beberapa hal, seperti 

menambahkan jangka waktu penelitian, menggunakan rasio lain selain rasio yang 

digunakan dalam penelitian ini, dan peneliti selanjutnya dapat meneliti sektor lain 

di Bursa Efek Indonesia. 
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