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PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-

19 TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN AGRIKULTUR  
 

Abstrak  

Tujuan penelitian ini ditulis agar mengetahui bagaimana analisis pengaruh kinerja 

keuangan dan dampak pandemi covid-19 terhadap return saham perusahaan 

agrikultur. Uji yang digunakan adalah purposive sampling. Diketetahui sampel 

perusahaan agrikultur yang terdaftar di BEI dalam periode tahun 2017-2020 dengan 

jumlah sampel 52 perusahaan. Regresi linear berganda digunakan untu 

menganalisis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel return on assets dan  

pandemic covid-19  berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

agrikultur. Sedangkan untuk variabel current ratio, book value, , debt to equity 

ratio, dan ditunjukan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 

saham perusahaan agrikultur. Sampel yang digunakna hanya perushaan agrikultur 

dan mengurangi tingkat genealisasi. Dalam pandemi pada masa ini adanya reaksi 

pasar dimana pandemi memiliki pengaruh tehadap return saham dikarenakan pada 

masa pandemi saat ini dimana kebutuhan pangan dan konsumsi sangat dibutuhkan 

dan perusahaan agrikultur yang mana menyuplai hal tersebut terus bisa beroperasi 

dibandingkan dengan sector usaha lainnya yang mana sebagian besar perusahaan 

melakukan pengurangan produksi atau pemberhentian operasional usaha 

dikarenakan tingkat kasus virus korona sangat tinggi.  

 

Kata kunci : current ratio, book value, return on assets, debt to equity ratio, 

pandemic covid-19, return saham. 

 

Abstract  

The purpose of this study is to analyze the effect of financial performance and the 

impact of the covid-19 pandemic on stock returns of agricultural companies. This 

study uses a purposive sampling test with a sample of agricultural companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange in the period 2017-2020 with a total sample of 52 

companies. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. 

The results of this study indicate that return on assets and the covid-19 pandemic 

have a significant effect on stock returns of agricultural companies. Meanwhile, the 

current ratio, book value, debt to equity ratio, and have no significant effect on stock 

returns of agricultural companies. This analysis only uses a sample of agricultural 

companies, so the generalizability level is lacking. In the current pandemic there is 

a market reaction where the pandemic has an influence on stock returns because 

during the current pandemic where food and consumption needs are very much 

needed and can continue to operate compared to other business sectors where most 

companies reduce production or the cessation of business operations due to the very 

high rate of corona virus cases. 

 

Keywords : current ratio, book value, return on assets, debt to equity ratio, 

pandemic covid-19, stock return. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi ini, dunia bisnis berkembang sangatlah pesat, hal tersebut 

ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan-perusahaan baru bermunculan dengan 

keunggulan kompetitif yang mengakibatkan persaingan semakin ketat. Banyak 

perusahaan berlomba-lomba agar memiliki pengaruh yang kuat kepada kinerja 

perusahaan.Kondisi tersebut mengharuskan setiap perusahaan untuk melakukan 

aktivitasnya secara efektif serta efisien untuk menciptakan  keunggulan daya saing, 

demi menjaga kelangsungan perusahaan.  

Pasar modal menjadi tepat yang dapat digunakan untuk melakukan 

penawaran surat berharaga atau kepemilikan perusahaan. Di Indonesia sendiri pasar 

modal memiliki dua fungsi dasar yakni pasar modal sebagai fungsi keuangan dan 

sebagai fungsi perekonomian. Keuangan pasar modal berfungsei sebagai pemberi 

atau penyedia dana yang akan dibutuhkan tanpa terlibat dalam operasionalnya. 

Pasar modal sebagai perekonomian berfungsi sebagai penyedia dana lebih yang 

digunakan untuk kegiatan usaha pihak yang membutuhkan. Pasar modal dapat 

menjadi wadah bagi investor untuk mendapatkan keuntungan yang besar (Farkhan, 

2013).  Lain dengan emiten yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber dalam 

mencari modal tambahan tanpa menunggu hasil keuntungan operasional 

perusahaan. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan saat ini, agar mendapatkan sejumlah keuntungan dimasa 

datang. Saham dibeli oleh investor agar mendapatkan keuntungan setelah saham 

naik dan terdapat dividen. Return saham merupakan salah satu cara bagi investor 

untuk mengambil keputusan investasi. Return saham merupakan cerminan 

keberhasilan manajemen perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. 

Penelitian-penelitan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

diantaranya seperti hasil penelitian dari Gd Gilang Gunandi dan I Ketut Wijaya 

Kesuma (2015) membuktikan bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap 

return saham dan debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Menurut Natasya Cindy Hidajat (2018) membuktikan bahwa earnings per share, 

economic value added, dan market value added berpengaruh positif terhadap return 

saham.  
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Kondisi perekonomian di seluruh dunia sedang tidak stabil. Virus korona 

yang mulai menyebar sejak 2019 menyebaban perekonomian dunia turun 

(Hasanudin et al., 2020). Kondisi ini diperparah dengan adanya pembatasan yang 

ketat oleh pemerintah Indonesia tanpa terkecuali pada sektor perusahaan yang 

memberlakukan sistem kerja 50% dari kegiatan normal perusahaan. Sistem kerja 

50% ini disebut dengan Work From Home (WFH) yang secara tidak langsung 

mengurangi kinerja perusahaan sebanyak 50%, karena para pegawai perusahaan 

melakukan pekerjaan mereka secara daring (online). Kinerja perusahaan yang 

berkurang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang menjadi tidak efisien. 

Perusahaan juga dapat mengalami kerugi.an karena masyarakat lebih 

mengutamakan memebli keputuhan yang lebih penting dalam kondisi seperti ini. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, penulis memiliki tujuan untuk 

melakukan penelitian apakah ada pengaruh dari kinerja keuangan dan dampak 

pandemi covid-19 terhadap return saham perusahaan agrikultur. 

 

2. METODE  

2.1 Populasi, Sampel, dan Data Penelitian  

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan  sektor 

agricultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 24 perusahaan selama 

periode pengamatan yaitu 2017 hingga tahun 2020. Sampel penelitiannya adalah 

laporan keuangan seluruh perusahaan sektor agrikultur tahun 2017 hingga tahun 

2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder. Data sekunder yang dianalisis adalah laporan keuangan perusahaan 

agrikultur tahun 2017 hingga 20120.  

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

2.2.1 Return Saham  

Return saham merupakan harga realisasi yang sudah terjadi atau harga ekspektasi 

yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang 

(Wahyuningsih, 2014). Return saham merupakan dokumen sebagai bukti 

kepemilikan suatu perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka 
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setiap pemegang saham berhak atas bagian laba yang dibagikan atau deviden sesuai 

dengan proporsi kepemilikannya.  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 Saham =
Pt−(Pt−1)

(Pt−1)
       (1) 

2.2.2 Current Ratio 

Menurut Kasmir (2016:134) rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
      (2) 

2.2.3 Book Value 

Book Value atau nilai buku adalah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi sejumlah 

penyusutan nilai yang dibebankan selama umur penggunaan aset tersebut. 

Biasanya, yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli. Setiap tahun nilai 

aset tersebut dikurangi atau didepresiasikan dan pengurangan nilai tersebut 

dibebankan pada pendapatan perusahaan. yang dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
      (3) 

2.2.4 Return On Assets 

Menurut Kasmir (2015:198): Return On Invesment merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 

mengelola investasinya. Return on Investment dihitung dengan rumus: 

Return on Asset (ROA) = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 𝑥100%     (4) 

2.2.5 Debt to Equity Ratio 

Menurut Kasmir (2017:157-158): "Debt To Equity Ratio (DER) adalah rasio yang 

digunakan untuk memulai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan 
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untuk jaminan hutang dan menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik 

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar.” Untuk mengukur debt to equity 

ratio, digunakan rumus: 

Debt to Equity Ratio (DER) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100%    (5) 

2.2.6 Pandemi SARS-CoV-2 

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai 

benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri 

adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah 

kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah 

pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, 

melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, 

dalam kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh 

virus corona yang telah ada sejak akhir tahun 2019. Pada penelitian kali ini variable 

pandemic di ukur dengan skala variable dummy dimana tahun sebelum terjadi 

pandemic di berikan poin 0, dan periode terdampak pandemic mendapat poin 1. 

2.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menunjukkan 

hubungan antar variabel. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, dilakukan 

pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas; uji multikolinearitas; uji autokolerasi; 

dan uji heteroskedastisitas. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

NP = α + β1 CR+ β2 BV + β3 ROA + β4 DER + β5 CoV19 + e    (6) 

Keterangan : 

RS  = Return Saham 

α  = Konstanta 

β1… β5  = Koefisien variable 

CR  = Current Ratio 

BV  = Book Value 

ROA  = Return On Assets 

DER  = Debt to Equity Ratio 

CoV-19 = SARS-CoV-2 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Hasil 

3.1.1. Statistik Deskriptif  

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

Return Saham 52 -0.886 0.720 -0,122 0.247 

Current Ratio 52 0.081 98.634 3,386 13.530 

Book Value 52 0.752 10118.388 1010,390 2299.340 

Return On Assets 52 -18.012 49.430 1,492 10.602 

Debt to Equity 

Ratio 

52 0.050 13.317 1,568 2.214 

Pandemi Covid-19  52 0,000 1,000 0,269 0.447 

 

Tabel 4.1 diatas menyajikan hasil dari masing-masing variabel dengan jumlah data 

(N) sebanyak 52 sampel. Return Saham merupakan variabel dependen yang 

mempunyai nilai terendah sebesar -0,89 yang diperoleh dari PT Bumi Teknokultura 

Unggul Tbk tahun 2017 dan nilai tertinggi sebesar 0,72  diperoleh dari PT Provident 

Agro Tbk tahun 2020. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar -

0.122 dengan nilai standar deviasi 0.247.  

Current Ratio (CR) merupakan variabel independen yang mempunyai nilai 

terendah sebesar 0.081931 yang diperoleh dari PT Inti Agri Resources Tbk tahun 

2017 dan nilai tertinggi sebesar 98.634346 diperoleh dari PT Inti Agri Resources 

Tbk pada tahun 2020. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 

3.386295 dengan nilai standar deviasi 13.530204.  

Book Value (BV) merupakan variabel independen yang mempunyai nilai 

terendah sebesar 0.752 yang diperoleh dari PT Inti Agri Resources Tbk tahun 2018 

dan nilai tertinggi sebesar 10118.3886 diperoleh dari PT Astra Agro Lestari Tbk 

tahun 2018. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 1010.3900 

dengan nilai standar deviasi 2299.3403.  

Return On Assets (ROA) merupakan variabel independen yang mempunyai 

nilai terendah sebesar -18.0125 yang diperoleh dari PT Multi Agro Gemilang 

Plantation Tbk tahun 2020 dan nilai tertinggi sebesar 49.4307 diperoleh dari PT 
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Provident Agro Tbk tahun 2020. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh 

sebesar 1.4920 dengan nilai standar deviasi 10.6029.  

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan variabel independen yang 

mempunyai nilai terendah sebesar 0.050 yang diperoleh dari PT Provident Agro 

Tbk tahun 2020 dan nilai tertinggi sebesar 13.317 diperoleh dari PT Jaya Agri 

Wattie Tbk tahun 2020. Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 

1.568 dengan nilai standar deviasi 2.214.  

Pandemic Covid-19 (CoV-19) merupakan variabel independen yang 

mempunyai nilai terendah sebesar 0,0 yang diperoleh dari seluruh data sampel 

perusahaan sebelum terdampak pandemic  dan nilai tertinggi sebesar 1 diperoleh 

dari seluruh data sampel yang telah terdampak pandemic pada tahun 2020. 

Sedangkan nilai rata-rata (mean) yang diperoleh sebesar 0,269 dengan nilai standar 

deviasi 0,447.  

3.1.2. Hasil Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam residual dalam model 

regresi yang diolah memiliki hasil distribusi normal (Putra dan Lestari 2016). 

Penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Data dapat 

disebut normal apabila nilai Asymptic Significant lebih dari 0,05. Namun sebaliknya 

apabila nilai Asympotic Significant lebih kecil dari 0,05 maka data disebut tidak 

terdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa nilai 

signifikansi uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan telah mendapatkan 

hasil asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,653. Hal ini menunjukkan 

bahwa data berdistribusi secara normal. 

3.1.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menemukan korelasi variabel bebas dalam 

model regresi. Jika dalam suatu hasil uji tidak terjadi korelasi antar variabel bebas 

maka dapat dikatakan model regresi tersebut baik. Uji multikolinearitas dapat 

diukur dengan melihat pada nilai Varian Inflation Factor (VIF), jadi jika nilai 

tolerance rendah sama dengan VIF tinggi karena VIF=1/tolerance. Apabila nilai 

tolerance ≥0,10 dengan VIF ≤10 maka variabel yang digunakan tidak terjadi 

permasalahan multikolinearitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance Value dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Berdasarkan hasil pengujian, dapat dijelaskan bahwa Current Ratio 

(CR) memiliki nilai tolerance sebesar 0,843 dan pada nilai VIF sebesar 1,187. Book 

Value (BV) memiliki nilai tolerance sebesar 0,931 dan pada nilai VIF sebesar 

1,074. Return On Assets (ROA) memiliki nilai tolerance sebesar 0,758 dan pada 

nilai VIF sebesar 1,319. Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai tolerance 

sebesar 0,0742 dan pada VIF sebesar 1,348. Pandemic Covid-19 (CoV-19) 

memiliki nilai tolerance sebesar 0,863 dan pada VIF sebesar 1,158. 

Perhitungan nilai tolerance menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai tolerance ≥0,10. Kemudian perhitungan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤10. Dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini. 

3.1.4. Hasil Uji Autokolerasi  

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa hasil dari  pengujian autokorelasi 

mengunakan method Durbin-Watson menunjukkan angka 2,054 dimana angka 

tersebut lebih besar dari du dalam table dan lebih kecil dari 4-du. Dimana nila du 

(table) 1,769, maka dapat digambarkan persamaan 1,769 < 2,054 < 2.231 dimana 

pada data yang telah diolah menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi. 

4.1.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan metode Glejser. Dasar analisis untuk 

menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Jika Sig > 0,05 maka tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan hasil bahwa 

nilai heteroskedastisitas Current Ratio (CR) sebesar 0,302; Book Value (BV) 

sebesar 0,203; Return On Assets (ROA) sebesar 0,776; Debt to Equity Ratio (DER) 

sebesar 0,453; dan Pandemi Covid-19 (CoV-19) sebesar 0,563. Dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini 

diketahui dari seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05.Hasil Uji Regresi 

Linear Berganda  
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Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda 

Variabel  

Koefisien 

Regresi Signifikansi Keterangan 

CR 0,076 0,586 H1 ditolak 

BV -0,071 0,597 H2 ditolak 

ROA 0,404 0,009 H3 diterima 

DER 0,152 0,314 H4 ditolak 

Cov-19 0,296 0,037 H5 diterima 

Konstanta  0,000   

Adjusted 

R2 0,163   

Nilai F  2,992 0,000   

 

Persamaan regresi sesuai dengan hasil analisis regresi linear berganda adalah 

sebagai berikut:  

RS = 0,000  + 0,076CR – 0,071BV + 0,404ROA + 0,152DER + 0,420Cov-19 + e (7) 

Konstanta sebesar 0,000  menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel 

independen (Current Ratio, Book Value, Return On Assets, Debt to Equity Ratio 

dan Pandemi Covid-19) maka Return Saham memiliki nilai sebesar 0,000.  

3.2.Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.2, diketahui bahwa Current  

Ratio (CR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,586 lebih besar dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa current ratio 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Secara rerata yang telah di tunjukkan 

dalam hasil uji menunjukkan hasil rerata current ratio yang cukup tinggi. Dimana 

ini membuktikan bahwa perusahaan belum bisa memaksimalkan current ratio 

sehingga menyebabkan perusahaan mengalami overlikuid sehingga menimbulkan 

dana menganggur yang akan mengakibatkan inefisiensi perusahaan, dan 

membuang kesempatan memperoleh laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Hasanudin dan Dipa (2020) dan Kampongsina dan kawan-kawan (2020) yang 

menyatakan Current Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.2, diketahui bahwa 

bahwa Book Value (BV) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,597 lebih besar dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

book value tidak berpengaruh terhadap return saham. Dengan hasil uji yang 
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menunjukkan angka dalam book value yang cukup tinggi, maka dapat diartikan 

bahwa rerata nilai buku cukup tinggi dimana nilai suatu perusahaan juga cukup 

tinggi juga. Pada kasus ini dimana semakin tinggi nilai buku dan nilai perusahaan 

mengakibatkan semakin tingi juga harga saham yang mengakibatkan kurang 

menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut dan berakibat 

pada minimnya saham terjual maka return yang dihasilkan juga akan semakin kecil. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budialim 

(2013) dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan 

kawan-kawan.  

Tabel 4.2 menunjukkan Return On Assets (ROA). Dan melihat hasil uji t 

pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa Return On Assets (ROA) memiliki nilai t 

hitung 0,009 dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa H3 diterima. Dapat diartikan bahwa Return On Assets (ROA) 

berpengaruh  terhadap Return Saham. Return On Asset (ROA) merupakan rasio 

untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, 

semakin baik. Nilai rasio ROA yang tinggi akan meningkatkan minat investor untuk 

menanamkan modal pada perusahaan tersebut yang akan berdampak pada naiknya 

nilai saham perusahaan dan akan semakin tinggi return saham yang akan diperoleh 

investor. Hasil penelitian ini sesuai atau sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nurhayati dan kawan-kawan (2019).  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.2, diketahui bahwa Debt 

to Equity Ratio (DER). Dan melihat hasil uji t pada tabel 4.7, bisa disimpulkan 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,314 lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Dapat diartikan bahwa 

Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Hal ini 

dikarenakan sebagian investor hanya menganggap bahwa perusahaan yang 

memiliki prospek keberanian yang baik untuk menggunakan hutang yang tinggi 

dalam struktur modalnya, maka proporsi hutang yang semakin tinggi akan 

menyebabkan  fixed payment  yang tinggi dan akan menimbulkan risiko 

kebangkrutan atau terlikuidasi. Perbedaan hasil ini juga disebabkan karena 



 

11 

 

sesungguhnya perusahaan yang memiliki total hutang lebih banyak dibandingkan 

dengan total modal milik perusahaan pribadi akan dapat membantu perusahaan 

tersebut dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Sehingga nilai rasio DER yang 

tinggi tidak dapat mempengaruhi investor untuk membeli saham pada perusahaan 

tersebut. Hasil penelitian kali ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukkan 

oleh Nurhayati dan kawan-kawan  (2019) yang menyatakan bahwa (DER) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham  

Tabel 4.2 menunjukkan Pandemi Covid (CoV-19). Dan melihat hasil uji t 

pada tabel 4.7, bisa disimpulkan bahwa Pandemi Covid (CoV-19) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H5 

diterima. Dapat diartikan bahwa Pandemi Covid (CoV-19) berpengaruh terhadap 

Return Saham. Demikian pula dapat disimpulkan dalam pandemic pada masa ini 

adanya reaksi pasar dimana pandemic memiliki pengaruh positif tehadap return 

saham dikarenakan pada masa pandemic saat ini dimana kebutuhan pangan dan 

konsumsi sangat dibutuhkan dan terus bisa beroperasi dibandingkan dengan sector 

usaha lainnya yang mana sebagian besar perusahaan melakukan pengurangan 

produksi atau pemberhentian operasional usaha dikarenakan tingkat kasus Corona 

Virus sangat tinggi. Yang mana ini berbanding terbalik dengan perusahaan sector 

agrikultur yang dengan secara teratur harus terus menyuplai hasil produksinya 

berupa kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat pandemic ini, dimana 

peluang pasar perusahaan agrikultur cenderung tidak jatuh dan lebih stabil yang 

memungkinkan tingkat pengembalian return saham masih dapat dinilai positif.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja 

keuangan dan dampak pandemi terhadap return saham perusahaan agrikultur. 

Sehingga dapat disimpulkan dari analisis regresi sebagai berikut: 

a. Hasil analisis variabel keuangan yang berpengaruh hanya Return On Assets 

yang memiliki nilai signifikansi 0,009 < 0,050, sedangkan Current Ratio, Book 
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Value, dan Debt to Equity Ratio  tidak berpengaruh karena memiliki nilai 

signifikansi yang lebih daro 0,050. 

b. Berdasar hasil analisis pada penelitian ini, kondisi pandemi menunjukkan 

bahwa pandemi covid-19 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,050. 

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, 

maka penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel di luar perusahaan agrikultur. 

Dan diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian yang lain..  

b. Periode pandemic lebih diperpanjang supaya hasil hasil dari penelitiannya dapat 

lebih robas. 
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