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 ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

current ratio, total assets turnover, net profit margin, 

earning per share, dan price to book value terhadap return 

saham pada perusahaan sektor perdagangan yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2012. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan sektor perdagangan (perdagangan besar 

eceran dan perdagangan besar barang produksi) yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2012. Total sampel penelitian adalah 8 

perusahaan yang ditentukan melalui purposive sampling. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

current ratio, total assets turnover, net profit margin, 

earning per share, dan price to book value. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Pengujian 

menggunakan Uji Asumsi Klasik dan pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda 

(uji F dan uji T). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara 

bersamaan (simultan) membuktikan bahwa variabel current 

ratio, total assets turnover, net profit margin, earning per 

share, price to book value berpengaruh signifikan terhadap 

return saham pada perusahaan sektor perdagangan yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2012. Secara parsial hanya 

variabel price to book value yang berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

 

Kata Kunci : CR, TATO, NPM, EPS, PBV dan Return Saham 
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PENDAHULUAN 

Setiap investor yang menanamkan modalnya di dalam 

pasar modal memiliki tujuan untuk memperoleh return saham. 

Sebelum melakukan investasi, investor sebaiknya menganalisis 

terlebih dahulu kondisi perusahaan agar menghasilkan 

keuntungan (return) seperti yang diharapkan dimasa 

mendatang. Kegiatan investasi merupakan suatu kegiatan 

menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode 

tertentu dengan harapan dapat memperoleh pendapatan atau 

peningkatan atas nilai investasi awal (modal) yang bertujuan 

untuk memaksimalkan hasil (return) yang diharapkan dalam 

batas resiko yang dapat diterima untuk investor (Jogiyanto, 

2000) dalam (Prihantini, 2009). 

Return saham adalah keuntungan yang diperoleh investor 

dari dana yang diinvestasikannya dalam perusahaan. Return 

saham merupakan suatu faktor yang mempengaruhi minat 

investor untuk melakukan investasi dalam suatu perusahaan, 

dengan tingginya tingkat pengembalian yang diberikan oleh 

perusahaan kepada investor menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kinerja perusahaan yang baik, dan semakin 

membuat investor yakin bahwa perusahaan tersebut akan 

memberikan efek yang positif terhadap saham yang telah 

investor pada pasar modal (Puspitasari, 2012). 

Mengingat keadaan perekonomian yang tidak menentu, 

menjadikan informasi keuangan penting bagi pengambil 

keputusan. Penggunaan informasi keuangan yang akurat oleh 

pihak luar seperti investor, kreditor, dan calon investor 

memiliki peran yang besar yaitu sebagai dasar pertimbangan 

apakah investasi yang akan dilakukan nantinya akan 

mendapatkan suatu keuntungan selain mengalami pergerakan 

saham (Padan, 2012). Dalam penelitian ini, analisis yang 

digunakan adalah analisis fundamental. Analisis fundamental 

(rasio) merupakan alat yang digunakan untuk membantu 

menganalisis laporan keuangan perusahaan sehingga dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. 

Prihantini (2009) melakukan analisis mengenai pengaruh 

inflasi, nilai tukar, ROA, DER, dan CR terhadap return 

saham. Dalam penelitiannya ini didapatkan hasil current 

ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham.  Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0.046. 

Puspitasari (2012) dalam penelitiannya menguji faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi return saham. Hasil dari 

penelitian ini adalah total assets turn over (TATO) 

memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

return saham. Dalam penelitian ini variabel yang juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

adalah price to book value (PBV). Penelitian yang dilakukan 

Nathaniel (2008) didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Savitri (2012) yang menghasilkan pengaruh positif NPM 
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terhadap return saham. Adanya perbedaan hasil penelitian 

pengaruh antara variabel independen dan dependen dari 

masing-masing penelitian terdahulu seperti yang terjadi pada 

penelitian Malintan (2010) dan Puspitasari (2012) dimana 

current ratio tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Menurut hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuni (2011), earning per share (EPS) tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Semua penelitian diatas mendasari penelitian ini. Pada 

penelitian ini menggunakan lima variabel independen dan satu 

variabel dependen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh current ratio, total asset 

turnover, net profit margin, earning per share, dan price to 

book value terhadap return saham.  

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

a. Hubungan Current Ratio (CR) terhadap Return Saham 
  Current ratio (CR) dapat dihitung dengan cara 

membandingkan antara total asset lancar (current assets) 

dengan total hutang lancar (current liabilities). Rasio 

ini merupakan salah satu rasio keuangan yang bertujuan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya. 

  Current ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan 

yang baik bagi kreditor jangka pendek dalam arti setiap 

saat perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi 

kewajiban-kewajiban financial jangka pendeknya 

(Puspitasari, 2012). Apabila current ratio rendah dapat 

dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar 
utang, akan tetapi hasil pengukuran rasio tinggi belum 

tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja 

terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin 

(Kasmir,2008). 

 Semakin baiknya kondisi asset lancar dalam suatu 

perusahaan, maka perusahaan memiliki kemampuan yang lebih 

untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan pertumbuhan 

penjualan dan laba yang lebih besar. Kondisi yang 

demikian dapat meningkatkan kepercayaan investor dan 

meningkatkan nilai saham perusahaan tersebut. Nilai saham 

yang meningkat akan meningkatkan tingkat pengembalian 

saham perusahaan (return) (Leon,2011). 

b. Hubungan Total Assets Turnover (TATO) terhadap Return Saham 
 Total assets turnover (TATO) mengukur perputaran atau 

pemanfaatan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. TATO 

dapat dihitung dengan membagi penjualan dengan total 

asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, 

maka semakin tinggi pula efisiensi dalam penggunaan asset 

dan semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk kas 

(Puspitasari, 2012). Kondisi ini tentu saja akan 

meningkatkan return saham perusahaan tersebut, karena 
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semakin tinggi rasio berarti semakin baik manajemen dalam 

mengelola asetnya. 
c. Hubungan Net Profit Margin (NPM) terhadap Return Saham 

Net profit margin (NPM) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total 

penjualan yang dicapai oleh perusahaan. Jika kinerja 

keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih atas 

penjualan semakin meningkat maka hal ini akan berdampak 

pada meningkatnya pendapatan yang akan diterima oleh 

pemegang saham. NPM semakin meningkat menggambarkan 

kinerja perusahaan yang semakin baik dan keuntungan yang 

diperoleh pemegang saham akan meningkat pula (Savitri, 

2012).  
d. Hubungan Earning Per Share (EPS) terhadap Return Saham 

 Earning per share (EPS) merupakan rasio laba bersih 

terhadap jumlah saham yang beredar di perusahaan tersebut 

(Leon, 2011). Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan 

besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi 

semua pemegang saham perusahaan (Patriawan). Semakin 

tinggi EPS, mengakibatkan semakin meningkat pula 

permintaan akan saham perusahaan dan menyebabkan harga 

saham naik, begitu pula sebaliknya. Jadi apabila EPS 

meningkat, maka harga saham akan naik begitu pula return 

saham yang akan diperoleh (Savitri, 2012). Menurut Kasmir 

(2008), rasio yang rendah berarti manajemen belum 

berhasil memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan 

rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. Dalam pengertian lain, tingkat pengembalian 

yang tinggi (return). 
e. Hubungan Price to Book Value (PBV) terhadap Return Saham 

Price to book value (PBV) merupakan rasio pasar yang 

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham 

terhadap nilai bukunya, dimana semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan semakin tinggi pula penilaian investor 

terhadap perusahaan yang bersangkutan. Hal ini akan 

berakibat pada meningkatnya harga saham suatu perusahaan, 

dengan demikian diharapkan pula akan meningkatkan return 

perusahaan yang bersangkutan (Puspitasari, 2012). Semakin 

kecil nilai price to book value maka harga dari suatu 

saham semakin murah. Kondisi ini memberikan peluang 

kepada investor untuk meraih capital gain pada saat harga 

saham kembali mengalami rebound kenaikan harga 

(Budileksmana dan Gunawan, 2003) dalam (Nathaniel, 2008). 
f. Model Penelitian 

Model penelitian dapat dilihat pada lampiran. 

g. Hipotesis Penelitian 
1. Pengaruh current ratio terhadap return saham pada 

perusahaan sektor perdagangan di BEI. 

Ho =  Tidak ada pengaruh signifikan current ratio 

terhadap return saham  



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI                                                    5 

 

Ha =  Ada pengaruh signifikan current ratio terhadap 

return saham 

2. Pengaruh total assets turnover terhadap return 

saham pada perusahaan sektor perdagangan di BEI 

Ho = Tidak ada pengaruh signifikan total assets 

turnover terhadap return saham 

Ha = Ada pengaruh signifikan total assets turnover 

terhadap return saham 

3. Pengaruh net profit margin terhadap return saham 

pada perusahaan sektor perdagangan di BEI 

Ho = Tidak ada pengaruh signifikan net profit margin 

terhadap return saham 

Ha = Ada pengaruh signifikan net profit margin 

terhadap return saham 

4. Pengaruh earning per share terhadap return saham 

pada perusahaan sektor perdagangan di BEI 

Ho =  Tidak ada pengaruh signifikan earning per share 

terhadap return saham 

Ha = Ada pengaruh signifikan earning per share 

terhadap return saham 

5. Pengaruh price to book value terhadap return saham 
pada perusahaan sektor  perdagangan di BEI 

Ho = Tidak ada pengaruh signifikan price to book value 

terhadap return saham 

Ha = Ada pengaruh signifikan price to book value 

terhadap return saham 

6. Pengaruh current ratio, total assets turnover, net 
profit margin, earning per share, price to book 

value terhadap return saham pada perusahaan sektor 

perdagangan di BEI 

Ho =  Tidak ada pengaruh signifikan current ratio, 

total assets turnover, net profit margin, earning 

per share, price to book value terhadap return 

saham 

Ha = Ada pengaruh signifikan current ratio, total 

assets turnover, net profit margin, earning per 

share, price to book value terhadap return saham 
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METODE PENELITIAN  

a.  Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

sektor perdagangan yang terdaftar (listing) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2009-2012. Jumlah perusahaan yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 49 

perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling, dimana populasi 

yang akan dijadikan sampel telah memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan yakni sebagai berikut: 

1. Perusahaan-perusahaan sektor perdagangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 

2009 sampai tahun 2012 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2009 
sampai tahun 2012. 

3. Laba positif selama tahun 2009 sampai tahun 2012, 

karena angka laba negatif menjadi tidak bermakna 

(Wahyudi, 2006) dalam (Adiwiratama, 2012). 

4. Perusahaan yang return sahamnya listing selama tahun 
2009 sampai tahun 2012. 

b.  Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu seluruh data 

yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

sektor perdagangan yang terdaftar (listing) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2009-2012. Data variabel-

variabel tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI) melalui situs resmi (www.idx.co.id) serta data-data 

perusahaan di ICMD (Indonesian Capital Market Directory). 

c.  Definisi Operasional Variabel 

Current Ratio (CR) (X1) 

Menurut Kasmir (2008) Rasio Lancar merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh 

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Current ratio 

(CR) dapat dihitung dengan cara membandingkan antara 

total asset lancar (current assets) dengan total hutang 

lancar (current liabilities). 

Total Assets Turnover (TATO) (X2)  

Menurut Halim (2007) dalam Puspitasari (2012), TATO 

(total assets turnover) merupakan rasio aktivitas yang 

digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya 

http://www.idx.co.id/
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yang berupa asset. Semakin tinggi efisien penggunaan aset 

dan semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk kas. 

TATO dapat dihitung dengan membagi penjualan dengan total 

asset yang dimiliki perusahaan. 

Net Profit Margin (NPM) (X3) 

Net Profit Margin (Margin laba bersih) merupakan 

ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba 

setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. 

Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas 

penjualan (Kasmir,2008).  

Earning Per Share (EPS) (X4) 

Menurut Darmadji dan M.Fakhruddin (2006), Earning Per 

Share (EPS) merupakan perbandingan antara pendapatan yang 

dihasilkan (laba bersih) dan jumlah saham yang beredar. 

Earning Per Share menggambarkan profitabilitas perusahaan 

yang tergambar pada setiap lembar saham. 

Price to Book Value (PBV) (X5) 

Price to Book Value (PBV) merupakan perbandingan 

antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per 

lembar saham. Dengan adanya rasio ini investor dapat 

mengetahui berapa kelipatan harga pasar terhadap nilai 

buku per lembar saham yang menjadi investasinya (Padan, 

2012). 

Return Saham (Y) 

Return saham merupakan tingkat keuntungan yang 

diperoleh pemegang saham sebagai imbalan atas investasi 

yang dilakukannya.  

R =  Pt – (Pt - 1)               (Hartono,2009) 

   (Pt – 1) 

R  : Return sekarang  

Pt  : harga saham sekarang 

Pt-1  : harga saham periode lalu  

d.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data mengunakan bantuan Software SPSS 

17.0 for windows. Model analisis data yang digunakan 

adalah regresi berganda. Dan uji asumsi klasik yang 

digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.Pengujian 

hipotesis yang digunakan adalah uji f , uji t dan 

koefisiensi determinasi. 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI                                                    8 

 

PEMBAHASAN 

a. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai pengaruh current ratio, total assets turnover, net 

profit margin, earning per share, dan price to book value 

terhadap return saham pada perusahaan sektor perdagangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2009-2012). 

Berdasarkan proses sampling yang telah ditentukan, 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 8 perusahaan untuk 

keperluan perhitungan. Jadi data dalam penelitian ini adalah 

32 data dengan mengambil 4 periode 2009-2012. Data yang 

digunakan adalah current ratio, total assets turnover, net 

profit margin, earning per share, price to book value dan 

return saham periode 2009-2012. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Hasilnya data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi ini 

memenuhi asumsi normalitas. Hasil analisis dari data dapat 

dilihat di lampiran 2 dengan menggunakan normal P-P plot. 

Selain normal P-P plot, salah satu cara untuk menguji 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram. 

Dari lampiran 2 dapat dilihat grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

Uji normalitas juga dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas pada lampiran 2 

menunjukkan bahwa nilai signifikan pada jumlah sampel (N) 

sebesar 32 sampel adalah 0,689. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai 0,689 >0,05 berarti sebaran data berdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 

Dari data output coefficients, kita lihat pada kolom 

tolerance value dan VIF, tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak 

ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan 

nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel independen dalam model regresi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat 

dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI                                                    9 

 

antara SRESID dan ZPRED. Dari grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik yang berada didalamnya menyebar di atas 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y, tidak berkumpul di satu 

tempat serta tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga 

dapt disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi. Akan tetapi, pengujian dengan 

menggunakan grafik scatterpot memiliki kelemahan dalam 

keakuratan menginterprestasikannya. Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan uji statistik untuk menjamin keakuratan hasilnya. 

Pengujian statistik yang dilakukan yaitu dengan 

menggunakan uji Spearman’s rho. Dari output dapat diketahui 

bahwa nilai korelasi kelima variabel independen dengan 

Unstandarized Residual memiliki nilai signifikansi lebih 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

tidak ditemukan adanya heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi 

dalam regresi menggunakan Uji Run Test.  Berdasarkan hasil 

output SPSS menunjukkan bahwa nilai test adalah -0,07274 

dengan nilai signifikansinya sebesar 0,369 > 0,05 yang 

berarti hipotesis nol gagal ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi 

autokorelasi antar nilai residual.  
 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan lampiran 7 maka diperoleh persamaan 

regresi linier sebagai berikut: 

Y =1,716 + 0,151CR – 0,491TATO – 22,451NPM + 0EPS + 0,262PBV 

Konstanta (a) bernilai positif yaitu 1,716. ini 

berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) 

maka nilai variabel terikat sebesar 1,716. Nilai koefisien 

CR sebesar 0,151. Hal ini mengandung arti bahwa setiap 

kenaikan CR satu satuan, maka variabel Y akan naik sebesar 

0,151 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari 

model regresi adalah tetap. Nilai koefisien TATO bernilai 

negatif sebesar – 0,491. hal ini menunjukkan bahwa TATO 

mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan return saham. 

Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan TATO satu 

satuan maka variabel return saham akan turun sebesar 0,491 

dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi 

adalah tetap. Nilai koefisien NPM bernilai negatif, sebesar 

-22,451 ini menunjukkan  bahwa NPM mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah dengan return saham. Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan NPM satu satuan maka variabel Y akan 

turun sebesar 22,451 dengan asumsi variabel bebas yang lain 

dari model regesi adalah tetap. Nilai koefisiean EPS sebesar 

0 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan EPS satu satuan, 

maka variabel Y sebesar 0 dengan asumsi variabel bebas yang 

lain dari model regresi adalah tetap. Nilai koefisien PBV 
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bernilai positif sebesar 0,262. hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan PBV satu satuan, maka variabel Y akan 

naik sebesar 0,262 dengan asumsi variabel bebas yang lain 

dari model regresi adalah tetap. 

Berdasarkan uji SPSS menunjukkan hasil Fhitung sebesar 

3,023>2,73 (Ftabel α = 0.05, df1 = 27 dan df2 = 4) dengan 

tingkat taraf signifikan sebesar 0,028 < 0,05 maka Ha gagal 

ditolak dan Ho ditolak. Hal ini berarti variabel CR, TATO, 

NPM, EPS, dan PBV secara simultan atau bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

Berdasarkan hasil analisis uji t, dapat disimpulkan 

bahwa Pengaruh Current Ratio (CR) (X1) terhadap Return Saham 

(Y)menunjukkan besarnya t-hitung sebesar 1,164 < 1,706 (t-

tabel α = 0,05, df = (32-5-1)) dan signifikansi sebesar 

0,255 > 0,05, maka Ha ditolak dan Ho gagal ditolak, berarti 

variabel CR secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. Penelitian ini didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Malintan (2010) dan 

Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa CR tidak 

berpengaruh terhadap Return saham. Hal ini menunjukkan bahwa 

rendahnya kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban 

lancar dengan menggunakan asset lancar yang dimiliki 

perusahaan tersebut. 
Pengaruh Total Assets Turnover (TATO) (X2) terhadap 

Return Saham (Y) berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

besarnya t-hitung sebesar -1,502 < 1,706 ( t-tabel α = 0,05, 

df = (32-5-1)) dan signifikansi sebesar 0,145 > 0,05, maka 

Ha ditolak dan Ho gagal ditolak, berarti variabel TATO 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham. Hal ini mungkin disebabkan oleh asset yang dimiliki 

perusahaan tidak dimanfaatkan secara efisien. Penelitian ini 

didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Ulupui 

(2009), dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan. 

Pengaruh Net Profit Margin (NPM) (X3) terhadap Return 

Saham (Y) berdasarkan hasil analisis menunjukkan besarnya t-

hitung sebesar -2,086 < 1,706 ( t-tabel α = 0,05, df = (32-

5-1)) dan signifikansi sebesar 0,047 < 0,05, maka Ha ditolak 

dan Ho gagal ditolak, berarti variabel NPM secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Pada 

saat ini, investor tidak bersedia membeli saham dengan harga 

tinggi dengan nilai Net Profit Margin (NPM) perusahaan 

rendah, akibatnya Net Profit Margin (NPM) tidak mempengaruhi 

tingkat pengembalian (Return) perusahaan tersebut. Hasil 

penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nathaniel (2008) dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. 

Pengaruh Earning Per Share (EPS) (X4) terhadap Return 

Saham (Y) berdasarkan hasil analisis menunjukkan besarnya t-

hitung sebesar 0,308 < 1,706 ( t-tabel α = 0,05, df = (32-5-

1)) dan signifikansi sebesar 0,761 > 0,05, maka Ha ditolak 

dan Ho gagal ditolak, berarti variabel EPS secara parsial 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Hal ini 
mungkin disebabkan menurunnya permintaan akan saham 

perusahaan dan menyebabkan harga saham menurun. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang 

dilakukan Nathaniel (2008) dan Wahyuni (2011) sama-sama 

tidak signifikan berpengaruh terhadap Return saham. Menurut 

penelitian yang dilakukan Wahyuni (2011) EPS tidak 

memberikan gambaran bagi investor mengenai bagian return 

yang diperoleh dalam suatu periode dengan memiliki suatu 

saham.  
Pengaruh Price to Book Value (PBV) (X5) terhadap 

Return Saham (Y) berdasarkan hasil analisis menunjukkan 

besarnya t-hitung sebesar 3,585 > 1,706 ( t-tabel α = 0,05, 

df = (32-5-1)) dan signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka 

Ha gagal ditolak dan Ho ditolak, berarti variabel PBV secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Padan (2012) dimana variabel PBV terhadap 

Return saham menunjukkan bahwa antara kedua variabel ini 

memiliki hubungan yang signifikan. Nilai PBV yang semakin 

tinggi maka harga dari suatu saham semakin meningkat dan 

diharapkan pula akan meningkatkan return perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan kata lain PBV berpengaruh signifikan 

terhadap Return saham. 
Dengan adjusted R² (lampiran 8) diperoleh hasil 

analisis sebesar 0,246. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan 

yang terjadi pada variabel Return Saham sebesar 24,6 % dapat 

dijelaskan oleh variabel CR, TATO, NPM, EPS, dan PBV, 

sedangkan sisanya 75,4 % dijelaskan oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel current ratio, total assets 

turnover, net profit margin dan earning per share 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, 

sedangkan secara parsial variabel price to book value 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 
2. Secara simultan variabel current ratio, total assets 

turnover, net profit margin, earning per share, dan 

price to book value berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan rasio CR, TATO, NPM, 
EPS, dan PBV sebagai dasar untuk mengukur return 

saham. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas 

bahasan dengan menggunakan rasio lainnya terhadap 

return saham, sehingga dapat diketahui apakah rasio 
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lain selain rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

mempengaruhi return saham. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya jumlah sampel 

yang dipilih diperbanyak serta periode pengamatan yang 

lebih panjang agar menambah jumlah data dan 

menggunakan sampel yang memiliki laba dan rugi tidak 

hanya laba positif. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan 

dividen dalam menghitung return saham. 

4. Bagi pihak yang berkepentingan eskternal maupun 

internal dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

salah satu acuan dalam pengambilan keputusan. Variabel 

PBV sudah terbukti mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiwiratama, Jundan. 2012. Pengaruh Informasi Laba, Arus Kas 

dan Size Perusahaan terhadap Return Saham (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

diBEI. Volume. 2. No. 1. Hal:12. 

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. 2008. Pengantar Pasar 

Modal. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. 

Brealey, Myers, and Marcus. 2008. Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan perusahaan. Jakarta: Erlangga. 

Brigham, Eugene F, dan Houston, Joel F. 2001. Manajemen 

Keuangan. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga. 

2006. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba 

Empat. 

2010. Dasar-Dasar Manajemen. Edisi II. Jakarta: Salempa 

Empat. 

Darmadji,T dan H.M. Fakhruddin. 2006. Pasar Modal Indonesia 

Pendekatan Tanya Jawab. Jakarta: Salemba Empat. 

Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program SPS. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Harjito, D.Agus dan Rangga Arya Yoga. 2009. Analisis 

Pengaruh Kinerja Keuangan dan Return Saham di BEI. 

Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam 

Indonesia. 

Hartono, Jogiyanto. 2003. Teori Portofolio dan analisis 

investasi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE-UGM. 

2009. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi 

Ketiga.Yogyakarta: BPFE. 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI                                                    13 

 

Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada. 

LBNBATU, Leon F. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Return Saham Pada Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas 

Sumatera Utara. Medan. 

Malintan, Rio. 2010. Pengaruh CR, DER, PER, dan ROA terhadap 

Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2005-2010. Skripsi. Universitas Brawijaya. 

Martono dan D. Agus Harjito. 2004. Manajemen Keuangan. 

Yogyakarta: Ekonosia. 

Munawir. 2007. Analisa laporan Keuangan. Yogyakarta:. 

Liberty. 

Nathaniel, Nicky. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Return Saham  (studi pada saham-saham 

real estate and property di Bursa Efek Indonesia 

periode 2004-2006). Tesis. Universitas Diponegoro. 

Semarang.  

Padan, Wahyuni Peni. 2012. Pengaruh Informasi Keuangan 

terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Skripsi. Universitas Hasanuddin.  

Patriawan, Dwiatma. Analisis Pengaruh EPS, ROA, DER terhadap 

Harga Saham Pada Perusahaan Wholesale and Retail Trade 

yang terdaftar di BEI Periode 2006-2008. Jurnal 

ekonomi dan Akuntansi. 

Prihantini, Ratna. 2009. Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai 

Tukar, ROA, DER, dan CR  terhadap Return Saham (studi 

kasus saham industry Real Estate and Property yang 

terdaftar di BEI periode 2003-2006). Tesis. 

Universitas diponegoro. Semarang. 

Puspitasari, Fanny. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Return Saham (studi kasus pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010). 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas diponegoro. 

Semarang.   

Rahardjo, Budi. 2009. Jeli Investasi Saham Ala Warren 

Buffet. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 

Rodoni, Ahmad dan Herni Ali. 2010. Manajemen Keuangan. 

Jakarta: Mitra Wacana Media. 

Samsul, Muhammad. 2006. Pasar Modal dan Manajemen 

Portofolio. Jakarta: Erlangga. 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI                                                    14 

 

Sari, Mega Mayang. 2012. Pengaruh ROA, ROE, ROI terhadap 

Return Saham pada Perusahaan Manufaktur di BEI. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang. 

Savitri, Dyah Ayu. 2012. Analisis pengaruh ROA, NPM, EPS, 

dan PER terhadap Return Saham (Studi Kasus pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Food and  Beverages 

periode 2007-2010). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Universitas Diponegoro. Semarang. 

Syamsuddin, Lukman. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan. 

Jakarta: Rajawali Pers.  

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D. Bandung: Alfa Beta. 

Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori 

dan Aplikasi. Edisi Pertama. Kanisius. 

Thamrin, Yusril, 2012. Analisis CR, DER terhadap Return 

Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. 

Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas 

Diponegoro. Semarang. 

 

Ulupui, IG.K.A. 2009. Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, 

Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas terhadap 

Return Saham Perusahaan Makanan dan Minuman dengan 

Kategori Industri Barang di BEJ. Jurnal Ekonomi dan 

Akuntansi. 

Wahyuni, Mia. 2011. Pengaruh Economic value Added dan Rasio 

Profitabilitas Terhadap Return Saham pada Perusahaan 

Food and Beverage di BEI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.  

Zubir, Zalmi. 2011. Manajemen Portofolio. Jakarta: Salemba 

Empat. 

www.idx.co.id 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI                                                    15 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Model Penelitian  

 

  

                                                            H1 

 H2  

 

 H3  

 

   H4 

            H5  

  H6 

  

  

 

Lampiran 2. Uji Normalitas 

 

Current Ratio (X1) 

Total Assets Turnover   

(X2) 

Net Profit Margin 

(X3) 

Earning Per Share 

(X4) 

Price to Book Value 

(X5) 

Return Saham 

(Y) 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 32 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .85385460 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .126 

Positive .126 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .714 

Asymp. Sig. (2-tailed) .689 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 3. Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 1.716 .997  1.722 .097   

current ratio .151 .130 .297 1.164 .255 .373 2.682 

total assets 

turnover 

-.491 .327 -.404 -

1.502 

.145 .336 2.980 

net profit 

margin 

-22.451 10.763 -.751 -

2.086 

.047 .188 5.327 

earning per 

share 

.000 .001 .050 .308 .761 .909 1.100 

price to 

book value 

.262 .073 .615 3.585 .001 .826 1.210 

a. Dependent Variable: return saham 

 

Lampiran 4. Uji Heteroskedastisitas 
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Correlations 

   

Unstand

ardized 

Residual 

current 

ratio 

total 

assets 

turnover 

net 

profit 

margin 

earning 

per 

share 

price to 

book 

value 

Spearman's rho Unstandardized Residual Correlation 

Coefficient 

1.000 .066 .004 .008 .041 -.096 

Sig. (2-

tailed) 

. .719 .984 .964 .823 .600 

N 32 32 32 32 32 32 

current ratio Correlation 

Coefficient 

.066 1.000 -.327 .616
**
 -.348 -.119 

Sig. (2-

tailed) 

.719 . .068 .000 .051 .516 

N 32 32 32 32 32 32 

total assets turnover Correlation 

Coefficient 

.004 -.327 1.000 -.798
**
 -.165 .079 

Sig. (2-

tailed) 

.984 .068 . .000 .367 .666 

N 32 32 32 32 32 32 

net profit margin Correlation 

Coefficient 

.008 .616
**
 -.798

**
 1.000 .007 .138 

Sig. (2-

tailed) 

.964 .000 .000 . .968 .450 

N 32 32 32 32 32 32 

earning per share Correlation 

Coefficient 

.041 -.348 -.165 .007 1.000 -.049 
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Sig. (2-

tailed) 

.823 .051 .367 .968 . .789 

N 32 32 32 32 32 32 

price to book value Correlation 

Coefficient 

-.096 -.119 .079 .138 -.049 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.600 .516 .666 .450 .789 . 

N 32 32 32 32 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Lampiran 5. Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -.07274 

Cases < Test Value 16 

Cases >= Test Value 16 

Total Cases 32 

Number of Runs 20 

Z .898 

Asymp. Sig. (2-tailed) .369 

a. Median 

Lampiran 6. Uji F (simultan) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.141 5 2.628 3.023 .028
a
 

Residual 22.601 26 .869   

Total 35.742 31    

a. Predictors: (Constant), price to book value, net profit margin, earning per share, current ratio, 

total assets turnover 

b. Dependent Variable: return saham 
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Lampiran 7. Uji T (parsial) dan Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.716 .997  1.722 .097 

current ratio .151 .130 .297 1.164 .255 

total assets turnover -.491 .327 -.404 -1.502 .145 

net profit margin -22.451 10.763 -.751 -2.086 .047 

earning per share .000 .001 .050 .308 .761 

price to book value .262 .073 .615 3.585 .001 

a. Dependent Variable: return saham 

Lampiran 8. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .606
a
 .368 .246 .93235 2.240 

a. Predictors: (Constant), price to book value, net profit margin, earning per share, current ratio, total 

assets turnover 

b. Dependent Variable: return saham 
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