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ABSTRACT 

The stock return of some manufacturing companies has increased for the last three years. 

That increase can be influenced by several factors, macro and micro factors. One of the 

micro factors is financial performance. The companies that has good financial performance, 

can increase their sales so their profits are also increase. When the company profits are high, 

then the investors will expect high stock return as well. The purpose of this study is to 

determine whether the liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio, activity ratio, and 

investment opportunity set (IOS) has an effect on stock return. This study is quantitative 

research. The data that used in this study is secondary data and sample collection technique 

using purposive sampling so that found 148 sample data of manufacturing companies listed 

in Indonesia Stock Exchange in 2012-2016. Data analysis technique that used in this study is 

descriptive statistic analysis, classical assumption test and hypothesis test by using multiple 

linear regression analysis. The results of this study indicate that the liquidity ratio, 

profitability ratio, and activity ratio has an effect on stock return. While the solvency ratio 

and investment opportunity set (IOS) has no effect on stock return. 

 

 

Keywords: Stock Return, Liquidity Ratio, Solvency Ratio, Profitability Ratio, Activity Ratio, 

Investment Opportunity Set (IOS) 

PENDAHULUAN 

Saat ini persaingan bisnis di berbagai 

sektor perekonomian di Indonesia semakin 

ketat. Hal ini disebabkan banyaknya 

perusahaan atau entitas baru dan 

berdampak pada munculnya peningkatan 

aktivitas ekonomi di Indonesia. Setiap 

perusahaan atau entitas pasti berusaha 

untuk mendapatkan laba atau keuntungan 

sebanyak-banyaknya untuk membesarkan 

dan memperluas perusahaan agar dapat 

bersaing dengan perusahaanya lainnya. 

Untuk meningkatkan laba, perusahaan 

dapat melakukan berbagai cara, salah 

satunya dengan melakukan investasi di 

pasar modal. 

Perusahaan yang bergerak di sektor 

manufaktur merupakan perusahaan  yang 

mempunyai prospek keuntungan yang 

cukup bagus, sehingga sektor ini 

merupakan sektor yang potensial bagi 

investor untuk menanamkan modalnya 

karena mampu memberikan keuntungan 

yang tinggi setiap tahunnya. Perusahaan 

yang bergerak di sektor manufaktur 

merupakan emiten terbesar. Dengan 

jumlah perusahaan yang besar tersebut, 

perusahan yang bergerak di sektor 

manufaktur mempunyai pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap dinamika saham 

di Bursa Efek Indonesia. 

Pada tahun 2016 berdasarkan 

International Yearbook of Industrial 
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Statistic 2016 yang diterbitkan oleh United 

Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), Indonesia berhasil 

masuk 10 besar negara industri manufaktur 

terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia 

mampu melampaui negara industri lainnya 

seperti Inggris, Rusia, dan Kanada. 

Sehingga dengan masuknya Indonesia di 

10 besar negara industri manufaktur 

terbesar di dunia, diharapkan akan banyak 

investor yang akan menanamkan 

sahamnya di Indonesia, khususnya di 

sektor manufaktur. 

Tabel 1 

RETURN SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2014-2016 

No. Nama Perusahaan 
Return Saham 

2014 2015 2016 

1 PT Argha Karya Prima Industry Tbk 2% 5% 3% 

2 PT Berlina Tbk 55% 4% 51% 

3 PT Eratex Djaja Tbk 125% 43% 47% 

4 PT H. M. Sampoerna Tbk 10% 37% 2% 

5 PT Indal Alumunium Industry Tbk 17% 16% 59% 

6 PT Grand Kartech Tbk 179% 170% 8% 

7 PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 4% 7% 22% 

8 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 1% 15% 499% 

9 PT Unilever Indonesia Tbk 24% 15% 5% 

10 PT Voksel Electric Tbk 7% 23% 49% 

Sumber: www.sahamok.com 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat 

bahwa return saham perusahaan-

perusahaan manufaktur di atas mengalami 

kenaikan selama tiga tahun terakhir. 

Kenaikan return saham pada beberapa 

perusahaan manufaktur tersebut dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor yang bersifat mikro maupun yang 

makro. Salah satu faktor mikro tersebut 

adalah kinerja keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan adalah 

gambaran mengenai keadaan atau kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis 

dengan menggunakan alat-alat analisis 

keuangan. Salah satu cara untuk 

menganalisisnya adalah dengan 

menggunakan rasio keuangan. Rasio 

keuangan umumnya dapat dilihat dari 

berbagai aspek, seperti likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas. 

Jika kinerja suatu perusahaan baik, maka 

perusahaan tersebut bisa meningkatkan 

penjualan mereka sehingga laba atau 

keuntungan yang diperoleh perusahaan 

tersebut juga tinggi. Ketika laba atau 

keuntungan perusahaan tinggi, maka para 

investor juga akan mengharapkan return 

saham yang tinggi pula. 

Melihat fenomena meningkatnya 

return saham perusahaan sektor 

manufaktur dan masuknya negara 

Indonesia di 10 besar negara industri 

manufaktur terbesar di dunia serta adanya 

ketidakkonsistenan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sugiarti dkk. (2015) dan 

Aga, et al. (2013) dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Silvia dan Heru 

(2017), Erik dan Lailatul (2016), dan 

Ajeng dan Suwitho (2016) mengenai rasio 

likuiditas, hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Erik dan Lailatul (2016) dan Fachreza 

dkk. (2015) dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Silvia dan Heru (2017), 

Juanita dan Ni Putu (2016), Verawaty dkk. 

(2015) dan Sugiarti dkk. (2015) mengenai 

rasio solvabilitas, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ajeng dan Suwitho (2016) 

dan Anwaar (2016) dengan hasil penelitian 

http://www.sahamok.com/
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yang dilakukan oleh Umrotul dan Suwitho 

(2016) dan Verawaty dkk. (2015) 

mengenai rasio profitabilitas, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rita, dkk. 

(2014) dengan hasil peneltiain yang 

dilakukan oleh Silvia dan Heru (2017) dan 

Ajeng dan Suwitho (2016) mengenai rasio 

aktivitas, hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Grace dan Herlina (2015) dan 

Shafana et al. (2013) dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan 

Heru (2017) mengenai investment 

opportunity set (IOS), maka ada 

ketertarikan untuk melakukan penelitian 

dengan untuk mengetahui apakah rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas dan 

investment opportunity set (IOS) terhadap 

return saham. 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal pertama kali dikemukakan 

oleh Michael Spence pada tahun 1973 

yang menyatakan bahwa sinyal merupakan 

cara perusahaan untuk membedakan diri 

dengan perusahaan lainnya dan biasanya 

dilakukan oleh manajer yang 

berkedudukan tinggi. Teori sinyal 

merupakan suatu tindakan untuk 

memberikan petunjuk bagaimana 

manajemen memandang prospek 

perusahaan yang diberikan oleh 

manajemen perusahaan kepada investor 

(Besley dan Brigham, 2008:517).  

Signalling theory menekankan 

kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap 

keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat dan tepat waktu sangat 

diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil 

keputusan investasi. Pada waktu informasi 

tersebut diumumkan dan semua pelaku 

bisnis sudah menerima informasi, para 

pelaku bisnis terlebih dahulu menganalisis 

informasi tersebut apakah sebagai sinyal 

baik (good news) atau sinyal buruk (bad 

news). Jika pengumuman informasi 

tersebut merupakan sinyal baik, maka 

terjadi perubahan dalam volume 

perdagangan saham.  

Saham 

Saham adalah surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar modal dan 

dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten 

yang menunjukkan kepemilikan 

perusahaan tersebut sehingga pemegang 

saham memiliki hak klaim atas dividen 

atau distribusi lain yang dilakukan 

perusahaan kepada pemegang saham. 

Return Saham 

Return saham adalah tingkat pengembalian 

berupa imbalan dalam bentuk dividen 

maupun capital gain atas pengorbanan 

yang sudah dilakukan. Menurut Jogiyanto 

(2013:199), return saham dapat dibagi 

menjadi return realisasian dan return 

ekspektasian. Sedangkan menurut 

Eduardus (2010:48), return saham terdiri 

dari 2 komponen yaitu capital gain (loss) 

dan yield.  

Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya (Kasmir, 2013:130). Rasio 

likuiditas dapat diukur dengan 

menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio 

lancar atau current ratio, rasio cepat atau 

quick ratio, dan rasio kas atau cash ratio.  

Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana kebutuhan 

keuangan perusahaan dibiayai atau 

dibelanjai dengan kewajiban atau utang 

(Jumingan, 2006:74). Rasio solvabilitas 

dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa rasio, yaitu debt to equity ratio 

(DER), debt to asset ratio (DAR), long 

term debt to equity ratio, time interest 

earned ratio (TIER), dan fixed charge 

coverage ratio.  
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Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas 

adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam 

mendapatkan laba atau keuntungan dalam 

periode tertentu dengan menggunakan 

segala kemampuan dan sumber daya 

perusahaan. Rasio ini juga 

menggambarkan tingkat efektivitas 

manajemen perusahaan. Rasio 

profitabilitas dapat diukur dengan 

menggunakan beberapa rasio, yaitu margin 

laba kotor atau gross profit margin (GPM), 

margin laba bersih atau net profit margin 

(NPM), hasil pengembalian aset atau 

return on asset (ROA), hasil pengembalian 

ekuitas atau return on equity (ROE), hasil 

pengembalian investasi atau return on 

investment (ROI) dan rasio laba per lembar 

saham atau earning per share (EPS).  

Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana perusahaan 

menggunakan aktivitas yang dilakukan 

secara maksimal dengan maksud untuk 

memperoleh hasil yang maksimal dengan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki 

perusahaan (Irham, 2011:132). Rasio 

aktivitas dapat diukur dengan 

menggunakan beberapa rasio, yaitu 

perputaran persediaan atau inventory 

turnover, perputaran total aset atau total 

asset turnover, perputaran piutang atau 

receivable turnover, perputaran aset tetap 

atau fixed asset turnover, dan perputaran 

modal kerja atau working capital turnover.  

Investment Opportunity Set (IOS) 

Investment opportunity set (IOS) 

merupakan set peluang investasi yang 

berfungsi sebagai prediktor pertumbuhan 

perusahaan. Investment opportunity set 

(IOS) atau kesempatan untuk bertumbuh 

merupakan proyeksi nilai perusahaan yang 

besarnya tergantung pada pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan perusahaan di 

masa yang akan datang dan besarnya 

sudah ditetapkan sebelumnya oleh 

manajemen, di mana untuk masa sekarang 

pilihan investasi dilakukan dan diharapkan 

untuk mendapatkan nilai lebih atau return 

yang lebih besar di masa yang akan 

datang.  

Kallapur dan Trombley (2001) 

membagi investment opportunity set (IOS) 

menjadi tiga jenis proksi investment 

opportunity set (IOS) yang digunakan 

dalam bidang akuntansi dan keuangan, 

yaitu proksi investment opportunity set 

(IOS) berbasis harga (price based proxies), 

proksi investment opportunity set (IOS) 

berbasis investasi (investment based 

proxies) dan proksi investment opportunity 

set (IOS) berbasis varian (variance 

measurement).  

Hubungan Rasio Likuiditas dengan 

Return Saham 

Rasio likuiditas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya (Kasmir, 2013:130). Signalling 

theory menekankan kepada pentingnya 

informasi yang dikeluarkan perusahaan 

terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

likuiditas yang tinggi dapat memberikan 

berita baik atau good news kepada para 

investor, karena perusahaan tersebut 

dianggap mampu memenuhi kewajiban-

kewajibannya. Sebaliknya, perusahaan 

yang mempunyai likuiditas yang rendah 

dapat memberikan berita buruk atau bad 

news kepada para investor karena 

perusahaan tersebut dianggap tidak 

mampu atau kurang mampu melunasi 

kewajiban-kewajibannya. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa rasio likuiditas 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. Hal ini diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sugiarti dkk. (2015) 

serta Aga et al. (2013) yang menemukan 

bahwa rasio likuiditas mempunyai 

pengaruh terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

H1 :  Rasio likuiditas mempunyai 

pengaruh terhadap return saham. 
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Hubungan Rasio Solvabilitas dengan 

Return Saham 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana kebutuhan 

keuangan perusahaan dibiayai atau 

dibelanjai dengan kewajiban atau utang 

(Jumingan, 2006:74). Jika rasio 

solvabilitas suatu perusahaan tinggi, maka 

hal itu dapat menunjukkan bahwa semakin 

besar pula ketergantungan perusahaan 

terhadap kreditor sehingga semakin tinggi 

pula risiko gagal bayar yang akan dialami 

perusahaan. Selain itu, perusahaan juga 

harus membayar beban bunga sehingga hal 

tersebut dapat menurunkan return saham. 

Jika perusahaan mempunyai rasio 

solvabilitas yang tinggi, maka hal ini 

merupakan kabar buruk atau bad news 

bagi para investor karena hal tersebut 

menggambarkan risiko perusahaan yang 

cukup tinggi. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa rasio solvabilitas berpengaruh 

terhadap return saham. Hal ini diperkuat 

oleh penelitian Erik dan Lailatul (2016) 

serta Fachreza dkk. (2015) yang 

menemukan bahwa rasio solvabilitas 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

H2 :  Rasio solvabilitas mempunyai 

pengaruh terhadap return saham. 

Hubungan Rasio Profitabilitas dengan 

Return Saham 

Rasio profitabilitas sebagai rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba atau keuntungan 

selama periode tertentu (Bambang, 

2011:35). Rasio profitabilitas yang tinggi 

menggambarkan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba atau 

keuntungan yang tinggi pula. Jika 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang 

tinggi maka return saham yang akan 

dibagikan kepada para investor juga 

semakin besar. Hal ini merupakan kabar 

baik atau good news bagi para investor 

karena dengan tingginya laba suatu 

perusahaan maka return saham perusahaan 

tersebut juga tinggi. Sebaliknya, jika 

profitabilitas suatu perusahaan rendah, 

maka return saham perusahaan tersebut 

juga rendah. Jadi rasio profitabilitas 

berpengaruh terhadap return saham. Hal 

ini diperkuat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ajeng dan Suwitho (2016) 

serta Anwaar (2016) yang menemukan 

bahwa rasio profitabilitas mempunyai 

pengaruh terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

H3 :  Rasio profitabilitas mempunyai 

pengaruh terhadap return saham. 

Hubungan Rasio Aktivitas dengan 

Return Saham 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang 

menggambarkan aktivitas perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam 

kegiatan penjualan, pembelian, dan 

kegiatan lain (Sofyan, 2013:308). Semakin 

tinggi rasio aktivitas suatu perusahaan 

dapat mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut mampu menggunakan sumber 

daya yang dimilikinya dengan efisien dan 

efektif sehingga hal tersebut dapat 

meningkatkan penjualan perusahaan 

mereka. Sehingga hal ini bisa memberikan 

berita baik atau good news kepada para 

investor karena dengan meningkatnya 

penjualan perusahaan, maka laba atau 

keuntungan yang akan didapatkan 

perusahaan juga akan tinggi dan hal ini 

menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik. Jika laba atau keuntungan 

perusahaan itu tinggi, maka return saham 

yang akan dibagikan juga akan tinggi. 

Rasio aktivitas perusahaan yang tinggi 

maka return saham juga tinggi. 

Sebaliknya, jika rasio aktivitas perusahaan 

rendah maka return saham perusahaan 

tersebut juga rendah. Jadi rasio aktivitas 

berpengaruh terhadap return saham. Hal 

ini diperkuat dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Rita, dkk. (2014) yang 

menemukan bahwa rasio aktivitas 

berpengaruh terhadap return saham. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 
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hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

H4 :  Rasio aktivitas mempunyai 

pengaruh terhadap return saham. 

Hubungan Investment Opportunity Set 

(IOS) dengan Return Saham 

Investment opportunity set (IOS) 

merupakan set peluang investasi yang 

berfungsi sebagai prediktor pertumbuhan 

perusahaan. Tidak jarang perusahaan dapat 

melaksanakan semua kesempatan investasi 

atau investment opportunity set (IOS) pada 

masa yang akan datang. Bagi perusahaan-

perusahaan yang tidak dapat menggunakan 

kesempatan investasi atau investment 

opportunity set (IOS) tersebut akan 

mengalami suatu pengeluaran yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan nilai 

kesempatan yang hilang. Investment 

opportunity set (IOS) bergantung pada 

pengeluaran yang telah ditetapkan 

manajemen untuk masa yang akan datang, 

yang pada saat ini merupakan pilihan-

pilihan investasi yang diharapkan dapat 

menghasilkan atau memberikan return 

saham yang tinggi dan dapat menghasilkan 

keuntungan. Sehingga apabila suatu 

perusahaan memiliki investment 

opportunity set (IOS) yang tinggi maka 

bisa dikatakan bahwa hal tersebut 

merupakan sebuah berita baik atau good 

news bagi para investor dikarenakan 

perusahaan tersebut dianggap mempunyai 

prospek masa depan yang baik dan 

diharapkan return saham perusahaan 

tersebut juga akan tinggi. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Grace dan Herlina (2015) serta 

Shafana et al. (2013) yang menemukan 

bahwa investment opportunity set (IOS) 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut: 

H4 :  investment opportunity set (IOS) 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. 

 

Dari landasan teori di atas, maka kerangka 

pemikiran dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang bergerak di sektor 

manufaktur. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian adalah 

dengan metode purposive samplingKriteria 

yang ditetapkan untuk penetuan sampel 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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secara konsisten di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode 2012-2016. (2) 

Laporan keuangan disajikan dalam satuan 

mata uang rupiah. (3) Perusahaan 

membagikan dividen secara konsisten 

selama periode 2012-2016. 

Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekuder. Data-data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dari tahun 2012-2016. 

Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan teknik dokumentasi dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses 

di www.idx.co.id. 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel dependen 

yaitu return saham dan variabel 

independen yang terdiri dari rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas dan 

investment opportunity set (IOS).  

Definisi Operasional Variabel 

Return saham 

Return adalah hasil atau imbalan yang 

diperoleh dari investasi (Jogiyanto 

Hartono, 2010:205). Return saham 

dihitung dengan rumus: 

 
Keterangan: 

𝑃𝑡 = Price, yaitu harga untuk waktu t 

𝑃𝑡−1 = Price, yaitu harga untuk waktu 

sebelumnya 

𝐷𝑡 = Dividen periodik 

Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya (Kasmir, 2013:130). Dalam 

penelitian ini rasio likuiditas diproksikan 

dengan rasio lancar (current ratio). Rasio 

lancar adalah rasio yang menggambarkan 

sejauh mana aset lancar menutupi 

kewajiban atau utang lancar perusahaan 

(Sofyan, 2013:301). Rasio lancar atau 

current ratio dihitung dengan rumus:  

      𝑡   𝑡   
   𝑡       

       𝑡         
 

Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana kebutuhan 

keuangan perusahaan dibiayai atau 

dibelanjai dengan kewajiban atau utang 

(Jumingan, 2006:74). Dalam penelitian ini, 

rasio solvabilitas diproksikan dengan rasio 

utang atas modal atau debt to equity ratio 

(DER). Debt to equity ratio (DER) adalah 

rasio yang digunakan untuk menilai 

kewajiban dan ekuitas. Rasio ini dicari 

dengan membandingkan antara seluruh 

kewajiban dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 

2012:156). Debt to equity ratio (DER) 

dihitung dengan  rumus: 

𝐷  𝑡 𝑡      𝑡    𝑡   
  𝑡    𝑡   

  𝑡       𝑡  
 

Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba atau keuntungan 

selama periode tertentu (Bambang, 

2011:35). Dalam penelitian ini, rasio 

profitabilitas diproksikan dengan rasio net 

profit margin (NPM). Margin laba bersih 

atau net profit margin merupakan rasio 

yang membandingkan antara laba setelah 

bunga dan pajak dibandingkan dengan 

penjualan yang digunakan untuk 

menggambarkan laba atau keuntungan 

perusahaan (Kasmir 2012:200). Net profit 

margin (NPM) dihitung dengan  rumus: 

 𝑃     
       𝑡     𝑃    

𝑃        
 

Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang 

menggambarkan aktivitas perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam 

kegiatan penjualan, pembelian, dan 

http://www.idx.co.id/
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kegiatan lain (Sofyan, 2013:308). Dalam 

penelitian ini rasio aktivitas diproksikan 

dengan rasio total asset turnover (TATO). 

Total asset turnover merupakan rasio yang 

menunjukkan seberapa cepat perputaran 

total aset perusahaan bila diukur dari 

volume penjualan, atau dengan kata lain 

rasio ini menggambarkan sejauh mana 

kemampuan aset perusahaan menciptakan 

penjualan (Sofyan, 2013:308). Total asset 

turnover (TATO) dihitung dengan  rumus: 

  𝑡       𝑡              
𝑃        

  𝑡      𝑡
 

Investment Opportunity Set (IOS) 

Investment opportunity set (IOS) atau 

kesempatan untuk bertumbuh merupakan 

proyeksi nilai perusahaan yang besarnya 

tergantung pada pengeluaran-pengeluaran 

yang dilakukan perusahaan di masa yang 

akan datang dan besarnya sudah ditetapkan 

sebelumnya oleh manajemen, di mana 

untuk masa sekarang pilihan investasi 

dilakukan dan diharapkan untuk 

mendapatkan nilai lebih atau return yang 

lebih besar di masa yang akan datang. 

Variabel investment opportunity set (IOS) 

dalam penelitian ini diproksikan dengan 

menggunakan Market to Book Value of 

Equity Ratio (MBVE).  Market to Book 

Value of Equity Ratio (MBVE) merupakan 

proksi investment opportunity set (IOS) 

yang menggambarkan peluang investasi 

perusahaan, apabila suatu perusahaan bisa 

memanfatkan modalnya dengan baik, 

maka semakin besar kemungkinan 

perusahaan tersebut tumbuh. Market to 

book value of equity ratio (MBVE) 

dihitung dengan rumus: 

MBVE = 

 
                                         

              
 

Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi analisis statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis dengan menggunakan SPSS 23. 

Uji asumsi klasik terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

Untuk pengujian hipotesis digunakan 

analisis linear berganda. Analisis linear 

berganda dilakukan dengan uji model atau 

uji F, uji koefisien determinasi (R
2
) dan uji 

signifikan parsial (uji t). Model persamaan 

regresi linear berganda dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 

X5 + e 

Keterangan: 

Y  = Return Saham  

α  = Konstanta 

β1 – β2  = Koefisien Regresi dari Setiap 

  Variabel Independen  

X1 = Rasio Likuiditas 

X2 = Rasio Solvabilitas 

X3 = Rasio Profitabilitas 

X4 = Rasio Aktivitas 

X5 = Investment Opportunity Set 

 (IOS) 

e  = Error 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan metode 

yang berkaitan dengan pengumpulan, 

peringkasan, dan penyajian suatu data 

sehingga memberikan informasi yang 

berguna dan dapat mempermudah dalam 

menata ke dalam bentuk yang siap 

dianalisis. 
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Tabel 2 

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Return Saham 148 -0,98636 1,61905 0,09027 0,43755 

Rasio Likuiditas 148 0,58422 8,59233 2,82866 1,66971 

Rasio Solvabilitas 148 0,15021 2,82027 0,66892 0,50175 

Rasio Profitabilitas 148 -0,02351 0,30096 0,10331 0,06379 

Rasio Aktivitas 148 0,40702 2,38270 1,19062 0,42296 

Investment Opportunity Set 

(IOS) 
148 0,27426 30,16822 3,51419 3,62956 

Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa 

jumlah data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 148 data. Nilai 

terkecil atau minimum dari variabel return 

saham adalah sebesar –0,98636. Nilai 

terkecil atau minimum ini dimiliki oleh PT 

Delta Djakarta Tbk pada tahun 2015. Nilai 

minus pada return saham ini dikarenakan 

harga saham pada tahun t lebih kecil 

daripada harga saham pada tahun 

sebelumnya. Sedangkan nilai tertinggi atau 

maksimum dari variabel return saham 

adalah sebesar 1,61905. Nilai tertinggi 

atau maksimal ini dimiliki oleh PT Taisho 

Pharmaceutical Indonesia Tbk pada tahun 

2016. Sedangkan untuk nilai rata-rata atau 

mean dan standard deviasi dari variabel 

return saham adalah 0,09027 dan 0,43755. 

Nilai standard deviasi yang lebih besar 

daripada nilai mean ini menunjukkan 

bahwa simpangan pada variabel return 

saham ini cukup besar dan dapat dikatakan 

kurang baik. 

Nilai terkecil atau minimum dari 

variabel rasio likuiditas yang diproksikan 

dengan rasio lancar atau current ratio 

adalah sebesar 0,58422. Nilai terkecil atau 

minimum ini dimiliki oleh PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk. pada tahun 2015. 

Sedangkan nilai tertinggi atau maksimum 

dari variabel rasio likuiditas adalah sebesar 

8,59233. Nilai tertinggi atau maksimal ini 

dimiliki oleh PT Duta Pertiwi Nusantara 

Tbk. pada tahun 2012. Sedangkan untuk 

nilai rata-rata atau mean dan standard 

deviasi dari variabel rasio likuiditas adalah 

2,82866 dan 1,66971. Nilai standard 

deviasi yang lebih kecil daripada nilai 

mean ini menunjukkan bahwa simpangan 

pada variabel rasio likuiditas ini cukup 

kecil dan dapat dikatakan baik. 

Nilai terkecil atau minimum dari 

variabel rasio solvabilitas yang 

diproksikan dengan rasio utang atas modal 

atau debt to equity ratio (DER) adalah 

sebesar 0,15021. Nilai terkecil atau 

minimum ini dimiliki oleh PT Mandaom 

Indonesia Tbk. pada tahun 2012. 

Sedangkan nilai tertinggi atau maksimum 

dari variabel rasio solvabilitas adalah 

sebesar 2,82027. Nilai tertinggi atau 

maksimal ini dimiliki oleh PT Indomobil 

Sukses Internasional Tbk. pada tahun 

2016. Sedangkan untuk nilai rata-rata atau 

mean dan standard deviasi dari variabel 

rasio solvabilitas adalah 0,66892 dan 

0,50175. Nilai standard deviasi yang lebih 

kecil daripada nilai mean ini menunjukkan 

bahwa simpangan pada variabel rasio 

solvabilitas ini cukup kecil dan dapat 

dikatakan baik.  

Nilai terkecil atau minimum dari 

variabel rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan rasio net profit margin 

(NPM) adalah sebesar -0,02351. Nilai 

terkecil atau minimum ini dimiliki oleh PT 

Mandom Indonesia Tbk. pada tahun 2016. 

Nilai terkecil atau minimum ini bernilai 

minus dikarenakan perusahaan mengalami 

kerugian. Sedangkan nilai tertinggi atau 

maksimum dari variabel rasio profitabilitas 

adalah sebesar 0,30096. Nilai tertinggi 

atau maksimal ini dimiliki oleh PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk. pada tahun 2016. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata atau mean 

dan standard deviasi dari variabel rasio 
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profitabilitas adalah 0,10331 dan 0,06379. 

Nilai standard deviasi yang lebih kecil 

daripada nilai mean ini menunjukkan 

bahwa simpangan pada variabel rasio 

profitabilitas ini cukup kecil dan dapat 

dikatakan baik. 

Nilai terkecil atau minimum dari 

variabel rasio aktivitas yang diproksikan 

dengan rasio total asset turnover (TATO) 

adalah sebesar 0,40702. Nilai terkecil atau 

minimum ini dimiliki oleh PT Lion Metal 

Works Tbk. pada tahun 2016. Sedangkan 

nilai tertinggi atau maksimum dari variabel 

rasio aktivitas adalah sebesar 2,38270. 

Nilai tertinggi atau maksimal ini dimiliki 

oleh PT Supreme Cable Manufacturing & 

Commerce Tbk. pada tahun 2012. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata atau mean 

dan standard deviasi dari variabel rasio 

aktivitas adalah 1,19062 dan 0,42296. 

Nilai standard deviasi yang lebih kecil 

daripada nilai mean ini menunjukkan 

bahwa simpangan pada variabel rasio 

aktivitas ini cukup kecil dan dapat 

dikatakan baik. 

Nilai terkecil atau minimum dari 

variabel investment opportunity set (IOS) 

yang diproksikan Market to Book Value of 

Equity Ratio (MBVE) adalah sebesar 

0,27426. Nilai terkecil atau minimum ini 

dimiliki oleh PT Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk. pada tahun 2016. 

Sedangkan nilai tertinggi atau maksimum 

dari variabel investment opportunity set 

(IOS) adalah sebesar 30,16822. Nilai 

tertinggi atau maksimal ini dimiliki oleh 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk. pada 

tahun 2016. Sedangkan untuk nilai rata-

rata atau mean dan standard deviasi dari 

variabel investment opportunity set (IOS) 

adalah 3,51419 dan 3,62956. Nilai 

standard deviasi yang lebih besar daripada 

nilai mean ini menunjukkan bahwa 

simpangan pada variabel investment 

opportunity set (IOS) ini cukup besar dan 

dapat dikatakan kurang baik. 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

Analisis regresi yang telah dilakukan 

dalam penelitian ini adalah anasis regresi 

linear berganda yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditentukan. 

Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut: 

Tabel 3 

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 

Standard 

Error 
t Hitung t Tabel Sig. 

Konstanta  -0,404 0,179 -2,254 1,9767 0,026 

Rasio 

Likuiditas 
0,066 0,025 -2,606  0,010 

Rasio 

Solvabilitas 
0.017 0,090 0,188  0,852 

Rasio 

Profitabilitas 
3,033 0,742 4,087  0,000 

Rasio 

Aktivitas 
0,358 0,092 3,907  0,000 

Investment 

Opportunity 

Set (IOS) 

-0,020 0,012 -1,616  0,108 

R
2
 0,161 

Adjusted R
2
 0,131 

F Hitung 5,437 

Sig. F 0,000 
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Berdasarkan tabel 3, diketahui 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,131 atau 13,1%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio 

aktivitas, dan investment opportunity set 

(IOS) mampu mempengaruhi return saham 

sebesar 13,1% dan berarti ada sebesar 

86,9% variabel lain di luar variabel 

independen yang diteliti yang 

mempengaruhi return saham. Berdasarkan 

dari hasil uji model atau uji F yang telah 

dilakukan, ditemukan bahwa nilai 

signfikansinya adalah sebesar 0,000. Jika  

nilai signifikansi F < 0,05, maka H0 

ditolak atau model regresi fit. 

Berdasarkan tabel 3, nilai konstanta 

sebesar -0,404 mengindikasikan bahwa 

apabila variabel independen dianggap 

konstan, maka nilai return saham turun 

sebesar 0,404. Koefisien regresi rasio 

likuiditas sebesar -0,066 mengindikasikan 

bahwa setiap kenaikan rasio likuiditas 

akan menurunkan return saham sebesar 

0,066 dengan asumsi vaiabel independen 

atau variabel bebas selain rasio likuiditas 

dianggap konstan (tidak berpengaruh). 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan 

untuk menguji pengaruh rasio likuiditas 

terhadap return saham. Berdasarkan tabel 

3, bisa dilihat bahwa nilai t hitung = -2,606 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,010. 

Nilai signifikansi dari variabel rasio 

likuiditas ini lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio 

likuiditas berpengaruh terhadap return 

saham. 

Koefisien regresi rasio solvabilitas 

sebesar 0,017 mengindikasikan bahwa 

setiap kenaikan rasio likuiditas akan 

menaikkan return saham sebesar 0,017 

dengan asumsi vaiabel independen atau 

variabel bebas selain rasio solvabilitas 

dianggap konstan (tidak berpengaruh). 

Pengujian hipotesis kedua ini dilakukan 

untuk menguji pengaruh rasio solvabilitas 

terhadap return saham. Berdasarkan tabel 

3, bisa dilihat bahwa nilai t hitung = 0.188 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,852. 

Nilai signifikansi dari variabel rasio 

solvabilitas ini lebih besar dari 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 

return saham. 

Koefisien regresi rasio 

profitabilitas sebesar 3,033 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 

rasio profitabilitas akan menaikkan return 

saham sebesar 3,033 dengan asumsi 

vaiabel independen atau variabel bebas 

selain rasio profitabilitas dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). Pengujian hipotesis 

ketiga ini dilakukan untuk menguji 

pengaruh rasio profitabilitas terhadap 

return saham. Berdasarkan tabel 3, bisa 

dilihat bahwa nilai t hitung = 4,087 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi dari variabel rasio 

profitabilitas ini lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio 

profitabilitas berpengaruh terhadap return 

saham. 

Koefisien regresi rasio aktivitas 

sebesar 0,358 mengindikasikan bahwa 

setiap kenaikan rasio aktivitas akan 

menaikkan return saham sebesar 0,358 

dengan asumsi vaiabel independen atau 

variabel bebas selain rasio aktivitas 

dianggap konstan (tidak berpengaruh). 

Pengujian hipotesis keempat ini dilakukan 

untuk menguji pengaruh rasio aktivitas 

terhadap return saham. Berdasarkan tabel 

3, bisa dilihat bahwa nilai t hitung =  3,907 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai signifikansi dari variabel rasio 

aktivitas ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa rasio aktivitas 

berpengaruh terhadap return saham. 

Koefisien regresi investment 

opportunity set (IOS) sebesar -0,020 

mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 

investment opportunity set (IOS) akan 

menurunkan return saham sebesar 0,020 

dengan asumsi vaiabel independen atau 

variabel bebas selain investment 

opportunity set (IOS) dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). Pengujian hipotesis 

pertama ini dilakukan untuk menguji 

pengaruh investment opportunity set (IOS) 

terhadap return saham. Berdasarkan tabel 
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4.9, bisa dilihat bahwa nilai t hitung = -1,616 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,108. 

Nilai signifikansi dari variabel investment 

opportunity set (IOS) ini lebih besar dari 

0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

investment opportunity set (IOS) tidak 

berpengaruh terhadap return saham.  

Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap 

Return Saham 

Dari hasil uji signifikan parameter 

individual atau uji t, ditemukan bahwa 

nilai signifikansi sebesar 0,010 yang 

berarti bahwa  nilai signifikansi dari 

variabel rasio likuiditas ini lebih kecil dari 

0,05. Tetapi, ditemukan pula nilai beta 

rasio likuiditas ini adalah -0,066, yang 

artinya semakin tinggi rasio likuiditas 

maka akan menurunkan return saham. 

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa rasio 

likuiditas yang diproksikan dengan rasio 

lancar atau current ratio (CR) mempunyai 

pengaruh terhadap return saham.  

Rasio likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap return saham ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat rasio likuiditas yang 

tinggi dianggap tidak mampu mengelola 

aset lancar perusahaan dengan baik 

sehingga banyak aset lancar perusahaan 

yang menganggur dan tidak dioptimalkan 

oleh perusahaan. Hal tersebut dapat 

memberikan kabar buruk atau bad news 

bagi para investor, sehingga dapat 

mengakibatkan menurunnya minat para 

investor untuk menanamkan modalnya dan 

mengakibatkan turunnya return saham 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sugiarti dkk (2015) dan Age et al. (2013) 

yang menyatakan bahwa rasio likuiditas 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham.  

Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap 

Return Saham 

Dari hasil uji signifikan parameter 

individual atau uji t, ditemukan bahwa 

nilai beta rasio solvabilitas adalah 0,017 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,852 

yang berarti bahwa  nilai signifikansi dari 

variabel rasio solvabilitas ini lebih besar 

dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

rasio solvabilitas yang diproksikan dengan 

debt to equity ratio (DER) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham.  

Tidak berpengaruhnya rasio 

solvabilitas terhadap return saham ini 

dikarenakan rasio solvabilitas bukan 

merupakan pertimbangan utama dalam 

pengambilan keputusan investasi bagi para 

investor. Hal ini mungkin terjadi 

dikarenakan para investor tidak 

memprioritaskan penggunaan utang atau 

ekuitas yang pada akhirnya tidak 

mempengaruhi persepsi investor terhadap 

keuntungan di masa yang akan datang. 

Para investor lebih memprioritaskan 

seberapa banyak laba atau keuntungan 

yang bisa didapatkan atau dihasilkan 

perusahaan, bukan seberapa banyak modal 

yang dimiliki perusahaan itu didapatkan 

dari utang karena dividen yang diterima 

oleh investor berasal dari laba atau 

keuntungan perusahaan, bukan dari modal 

yang dimiliki perusahaan. Sehingga tinggi 

atau rendahnya rasio solvabilitas suatu 

perusahaan tidak akan memberikan good 

news maupun bad news bagi para investor. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan 

Heru (2017), Juanita dan Ni Putu (2016), 

Verawaty dkk. (2015), serta Sugiarti dkk. 

(2015) yang menyatakan bahwa rasio 

solvabilitas tidak mempunyai pengaruh 

terhadap return saham. 

Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap 

Return Saham 

Dari hasil uji signifikan parameter 

individual atau uji t, ditemukan bahwa 

nilai signifikansi rasio profitabilitas 

sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai 

signifikansi dari variabel rasio 

profitabilitas ini lebih kecil dari 0,05. Jika 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa rasio 

profitabilitas mempunyai pengaruh 
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terhadap return saham. Ditemukan pula 

bahwa nilai beta rasio profitabilitas ini 

adalah 3,033, yang artinya semakin tinggi 

rasio profitabilitas maka akan semakin 

tinggi pula return saham. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas 

yang diproksikan dengan net profit margin 

(NPM) mempunyai pengaruh terhadap 

return saham.  

Rasio profitabilitas yang tinggi 

menggambarkan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba atau 

keuntungan yang tinggi pula. Jika 

perusahaan dapat menghasilkan laba yang 

tinggi maka return saham yang akan 

dibagikan kepada para investor juga 

semakin besar. Hal ini merupakan kabar 

baik atau good news bagi para investor 

karena dengan tingginya laba suatu 

perusahaan maka return saham perusahaan 

tersebut juga tinggi. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ajeng dan Suwitho (2016) 

dan Anwaar (2016) yang menyatakan 

bahwa rasio profitabilitas mempunyai 

pengaruh terhadap return saham. 

Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap 

Return Saham 

Dari hasil uji signifikan parameter 

individual atau uji t, ditemukan bahwa 

nilai signifikansi rasio aktivitas sebesar 

0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansi 

dari variabel rasio aktivitas ini lebih kecil 

dari 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

rasio aktivitas mempunyai pengaruh 

terhadap return saham. Ditemukan pula 

bahwa nilai beta rasio aktivitas ini adalah 

0,358, yang artinya semakin tinggi rasio 

aktivitas maka akan semakin tinggi pula 

return saham. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa rasio aktivitas yang 

diproksikan dengan total asset turnover 

(TATO) mempunyai pengaruh terhadap 

return saham.  

Semakin tinggi rasio aktivitas suatu 

perusahaan dapat mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut mampu menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya dengan 

efisien dan efektif sehingga hal tersebut 

dapat meningkatkan penjualan perusahaan 

mereka. Sehingga hal ini bisa memberikan 

berita baik atau good news kepada para 

investor karena dengan meningkatnya 

penjualan perusahaan, maka laba atau 

keuntungan yang akan didapatkan 

perusahaan juga akan tinggi dan hal ini 

menunjukkan kinerja perusahaan yang 

semakin baik. Jika laba atau keuntungan 

perusahaan itu tinggi, maka return saham 

yang akan dibagikan juga akan tinggi. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rita dkk. 

(2014) yang menyatakan bahwa rasio 

aktivitas mempunyai pengaruh terhadap 

return saham. 

Pengaruh Investment Opportunity Set 

(IOS) terhadap Return Saham 

Dari hasil uji signifikan parameter 

individual atau uji t, ditemukan bahwa 

nilai beta investment opportunity set (IOS) 

adalah -0,020 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,108 yang berarti bahwa nilai 

signifikansi dari variabel investment 

opportunity set (IOS) ini lebih besar dari 

0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

investment opportunity set (IOS) yang 

diproksikan dengan market to book value 

of equity ratio (MBVE) tidak mempunyai 

pengaruh terhadap return saham.  

Investment opportunity set (IOS) 

belum dijadikan patokan oleh para investor 

dalam pengambilan keputusan investasi, 

khususnya penentuan return saham. 

Kebanyakan motivasi para investor dalam 

investasinya bukan lah untuk mendapatkan 

keuntungan jangka panjang, melainkan 

jangka pendek. Investment opportunity set 

(IOS) biasanya diamati dan dianalisis oleh 

para investor yang mempunyai perspektif 

jangka panjang. Sehingga analisis dengan 

menggunakan investment opportunity set 

(IOS) tidak terlalu direspon oleh para 

investor. Seberapa baik maupun buruknya 

nilai investment opportunity set (IOS) 

suatu perusahaan tidak akan 

mempengaruhi return saham perusahaan 
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tersebut. Proksi yang digunakan untuk 

mengukur investment opportunity set 

(IOS) adalah market to book value of 

equity ratio (MBVE). Para investor tidak 

memprioritaskan penggunaan modal atau 

ekuitas perusahaan. Para investor 

menganggap bahwa jika suatu perusahaan 

mempunyai modal yang baik belum berarti 

perusahaan tersebut mempunyai prospek 

masa depan yang baik. Karena hal utama 

yang diharapkan investor pada perusahaan 

adalah perusahaan tersebut mampu 

menghasilkan laba atau keuntungan yang 

tinggi. Para investor cenderung lebih 

mengamati laba atau keuntungan yang 

dapat diperoleh perusahaan daripada 

mengamati modal perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Silvia dan Heru 

(2017) yang menyatakan bahwa 

investment opportunity set (IOS) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang telah dilakukan sebelumnya 

diperoleh kesimpulan bahwa rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio 

aktivitas mempunyai pengaruh terhadap 

return saham. Sedangkan rasio solvabilitas 

dan investment opportunity set (IOS) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap return 

saham.  

Penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang bisa mempengaruhi 

hasil penelitian, yaitu bahwa investment 

opportunity set (IOS) bisa diukur dengan 

berbagai proksi, yaitu proksi investment 

opportunity set (IOS) berbasis harga, 

proksi investment opportunity set (IOS) 

berbasis investasi dan proksi investment 

opportunity set (IOS) berbasis varian. 

Penelitian ini hanya menggunakan proksi 

investment opportunity set (IOS) berbasis 

harga yaitu market to book value of equity 

ratio (MBVE). Sehingga kurang mampu 

menggambarkan atau menerangkan 

variabel investment opportunity set (IOS) 

secara akurat. Sehingga saran yang dapat 

diberikan untuk peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti variabel investment 

opportunity set (IOS) sebaiknya 

menggunakan gabungan proksi investment 

opportunity set (IOS) yang mampu 

menggambarkan variabel investment 

opportunity set (IOS) secara lebih akurat.  
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