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ABSTRACT 

This study aims to determine the effect of market value ratio, liquidity, and profitability of 

returns on Islamic stocks in Jakarta Islamic Index (JII). The sample used is 16 companies in 

the Jakarta Islamic Index from 2014-2017 period. The sampling method used was purposive 

sampling. The analysis technique in this study uses multiple linear regression. The results of 

this study indicate that the market value ratio, liquidity, and profitability has no effect on 

stock returns. 
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LATAR BELAKANG 

Pasar modal Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat dari 

periode ke periode, hal tersebut dapat 

dilihat dari meningkatnya jumlah saham 

yang ditransaksikan dan volume 

perdagangan saham yang tinggi. Seiring 

dengan perkembangan yang sangat pesat, 

kebutuhan akan informasi yang relevan 

dalam pengambilan keputusan investasi 

dipasar modal juga semakin meningkat. 

Pasar modal merupakan tempat dimana 

berbagai pihak khususnya perusahaan 

dalam menjual saham dan mengeluarkan 

obligasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka 

panjang (Hartono, 2017:29). Pasar modal 

mentraksaksikan berbagai financial assets 

(aset keuangan) yang menawarkan tingkat 

keuntungan dan risiko yang berbeda. 

Investasi saham dapat dikatakan 

berisiko tinggi karena harganya bisa 

berubah setiap waktu. Keberadaan saham 

yang diperdagangkan sebagai objek 

investasi ada banyak jenisnya dan terdapat 

pengelompokan yang sesuai dengan 

kesamaan kriteria. Salah satu 

pengelompokan jenis saham adalah 

pengelompokan saham syariah yaitu 

saham dari perusahaan-perusahaan yang 

dalam kegiatan operasionalnya tidak 

bertentangan dengan syariat-syariat Islam. 

Kelompok saham syariah ini adalah 

Jakarta Islamic Index (JII). 

Motif utama investor dalam 

berinvestasi ke dalam satu perusahaan atau 

lebih adalah untuk memperoleh 

keuntungan (return) dimasa yang akan 

datang. Menurut Hartono (2017:283) 

return saham adalah hasil yang diperoleh 

dari investasi.  

Untuk memprediksi return saham 

banyak faktor yang digunakan sebagai 

parameter, dari berbagai macam faktor 

tersebut diantaranya adalah informasi 

keuangan perusahaan dan informasi pasar 

atau saham, diantaranya rasio nilai pasar 

(Price Earning Ratio), likuiditas (Quick 

Ratio), dan profitabilitas (Net Profit 
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Margin). 

Price Earning Ratio (PER) adalah 

harga suatu saham dibagi dengan EPS-nya 

(Ryan, Filbert; Prasetya, 2017:101). Rasio 

ini menghitung kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Hasil ini 

mengindikasikan berapa besar investor 

bersedia membayar setiap rupiah atas 

pendapatan perusahaan tersebut. Penelitian 

Faisal;, Zuarni; Hasrina, (2013) 

membuktikan bahwa Price Earning Ratio 

berpengaruh negatif terhadap return 

saham. Berbeda dengan penelitian Sari & 

Kennedy, (2017) yang membuktikan 

bahwa Price Earning Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap return saham, namun 

pada penelitian Soedjatmiko; Abdullah, 

Hilmi; Taufik, (2018) membuktikan bahwa 

Price Earning Ratio tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Quick Ratio (QR) adalah rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban atau utang 

jangka pendeknya tanpa dikaitkan dengan 

penjualan persediaan. Penelitian Tarmizi, 

Soedarsa, Indrayenti, & Andrianto, (2018) 

membuktikan bahwa Quick Ratio 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Berbeda dengan 

penelitian Eni, (2016) membuktikan 

bahwa Quick Ratio tidak berpengaruh 

terhadap return saham.  

Net Profit Margin (NPM) adalah 

rasio yang mengukur besarnya persentase 

laba bersih atas penjualan bersih (Farah, 

2014:17). Penelitian Kusmayadi, Dedi; 

Rahman, Rani; Abdullah, (2018) 

membuktikan bahwa Net Profit Margin 

berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham. Penelitian Tarmizi 

et al., (2018) juga membuktikan bahwa 

Net Profit Margin berpengaruh negatif 

terhadap return saham. Berbeda dengan 

penelitian Nazilah, Ghiyasatun; Amin, 

(2018) membuktikan bahwa Net Profit 

Margin berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham, namun pada 

penelitian Safitri, Ratih Diyah; Yulianto, 

(2015) membuktikan bahwa Net Profit 

Margin tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu dapat dilihat variabel-variabel 

yang digunakan memiliki arah pengaruh 

dan signifikansi yang berbeda-beda 

terhadap return saham. Untuk itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti kembali penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Rasio Nilai 

Pasar, Likuiditas, dan Profitabilitas 

Terhadap Return Pada Saham Syariah 

Dalam Jakarta Islamic Index (JII)”. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Return Saham 

Return adalah hasil yang diperoleh 

dari kegiatan investasi. Return dibedakan 

menjadi dua, yaitu return realisasian dan 

return ekspetasian. (Hartono, 2017:283) 

Return realisasian (realized return) adalah 

return yang telah terjadi saat ini. Return 

ini sangat penting karena digunakan 

sebagai salah satu pengukur kinerja 

perusahaan. Selain itu, return ini juga 

berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspetasian (expected return) dan risiko 

dimasa yang akan datang. Return 

ekspetasian (expected return) adalah return 

yang diharapkan akan diperoleh investor 

dimasa yang akan datang. Return ini 

sifatnya belum terjadi, berbeda dengan 

return realisasian yang sifatnya sudah 

terjadi. 

Teori Signal (Signalling Theory) 

Teori signal adalah teori yang 

membahas mengenai naik dan turunnya 

harga di pasar sehingga akan memberikan 

pengaruh terhadap keputusan yang diambil 

oleh investor Fahmi, (2012:103). 

Tanggapan para investor terhadap sinyal 

positif maupun sinyal negatif adalah 

memberikan pengaruh terhadap kondisi 

pasar, investor akan memberikan reaksi 

dengan berbagai cara dalam menanggapi 

sinyal tersebut, seperti halnya akan 

memburu atau membeli saham yang dijual 

atau melakukan tindakan tidak bereaksi 

seperti melihat dan menunggu 

perkembangan yang ada, lalu mengambil 

tindakan. 
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RASIO NILAI PASAR DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP 

RETURN SAHAM 

Rasio nilai pasar merupakan rasio 

yang digunakan untuk memperkirakan 

nilai intrinsik perusahaan (nilai 

perusahaan). Sudut pandang dalam rasio 

ini lebih banyak berdasarkan pada sudut 

pandang investor (atau calon investor) 

meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio pasar 

ini.Rasio nilai pasar diproksikan oleh 

Price Earning Ratio. Price Earning Ratio 

merupakan rasio yang membandingkan 

antara harga pasar per lembar saham 

dengan laba per lembar saham (Mamduh, 

2016:82). 

Perusahaan yang memiliki nilai 

Price Earning Ratio yang tinggi maka 

menunjukkan adanya kecenderungan 

kinerja perusahaan yang baik. Hal ini bisa 

menjadi sebab tingginya tingkat 

kepercayaan investor terhadap saham 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau 

keuntungan. Oleh sebab itu, reputasi 

perusahaan ke depan akan semakin 

mambaik. Seiring dengan reputasi yang 

baik tersebut, nilai perusahaanpun akan 

turut meningkat sehingga membuat 

permintaan akan saham perusahaan 

semakin tinggi. Jika permintaan akan 

saham perusahaan tinggi, maka akan 

membuat harga saham naik. Bagi investor, 

naiknya harga saham berarti akan dapat 

menaikkan return yang akan diperolehnya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Sari & 

Kennedy, (2017), membuktikan Price 

Earning Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap return saham.  

Berbeda dengan penelitian Faisal;, 

Zuarni; Hasrina, (2013), membuktikan 

Price Earning Ratio berpengaruh negatif 

terhadap return saham, hal ini dapat 

disebabkan karena investor lebih tertarik 

dengan saham yang harganya saat ini 

murah, dengan harapan apabila dijual 

kembali pada saat harganya kembali naik, 

akan mendapatkan return yang lebih 

tinggi. Namun, penelitian Soedjatmiko; 

Abdullah, Hilmi; Taufik, (2018), 

membuktikan bahwa Price Earning Ratio 

tidak berpengaruh terhadap return saham, 

hal ini disebabkan karena investor dalam 

menentukan harga saham bukan dilihat 

dari kinerja perusahaan apakah mengalami 

keuntungan atau kerugian yang berdampak 

pada return sahamnya, melainkan harga 

saham suatu perusahaan yang memiliki 

nilai Price Earning Ratio yang tinggi 

disebabkan karena ukuran perusahaan di 

masyarakat, adanya mekasnisme pasar 

seperti adanya supply atau demand dan 

kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak 

stabil. Ketidakpastian dalam menilai harga 

saham perusahaan ini yang menunjukkan 

hasil tidak signifikan antara rasio nilai 

pasar (Price Earning Ratio) dengan return 

saham.  

Hipotesis 1: Rasio Nilai Pasar berpengaruh 

terhadap return saham. 

 

LIKUIDITAS DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP RETURN SAHAM 

Likuiditas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya yang akan jatuh tempo. 

Likuiditas diproksikan oleh Quick Ratio. 

Quick Ratio merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya yang akan jatuh tempo dengan 

menggunakan aset lancar tanpa 

memperhitungkan persediaan (Hery, 

2017:290). 

Hasil penelitian Tarmizi et al., 

(2018) membuktikan bahwa Quick Ratio 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Dalam hal ini 

semakin baik Quick Ratio mencerminkan 

semakin likuid perusahaan tersebut 

sehingga perusahaan memiliki kemampuan 

untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya semakin tinggi. Hal tersebut 

dapat menarik minat investor untuk 

membeli sahamnya, semakin banyak 

permintaan akan saham, dapat membuat 

harga saham menjadi naik dan ini akan 

mampu untuk meningkatkan return saham 

perusahaan. 
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Hipotesis 2: Likuiditas berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. 

 

PROFITABILITAS DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP 

RETURN SAHAM 

Profitabilitas merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba atau keuntungan. 

Profitabilitas diproksikan oleh Net Profit 

Margin. Net Profit Margin merupakan 

rasio untuk mengukur besarnya persentase 

laba bersih atas penjualan bersih (Hery, 

2017:317). 

Semakin tinggi Net Profit Margin 

maka menunjukkan bahwa keuntungan 

bersih yang diperoleh perusahaan semakin 

meningkat. Hal ini dapat menarik minat 

investor dalam membeli saham, semakin 

banyak investor yang membeli saham, 

akan menyebabkan harga saham juga 

meningkat, ini akan berdampak terhadap 

return saham yang semakin tinggi. Sejalan 

dengan hasil penelitian Nazilah, 

Ghiyasatun; Amin, (2018) membuktikan 

Net Profit Margin berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. 

Hipotesis 3: Profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap return saham. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini terdiri dari 

bebrapa hipotesis penelitian sebagai acuan 

awal pada penelitian ini yang didasarkan 

teori dan penelitian terdahulu. 

H1: Rasio Nilai Pasar (PER), likuiditas 

(QR), dan profitabilitas (NPM) secara 

simultan bersama-sama berpengaruh 

terhadap return pada saham syariah 

dalam Jakarta Islamic Index periode 

2014-2017. 

H2: Rasio nilai pasar (PER) secara parsial 

berpengaruh terhadap return pada 

saham syariah dalam Jakarta Islamic 

Index periode 2014-2017. 

H3: Likuiditas (QR) secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap return pada saham syariah 

dalam Jakarta Islamic Index periode 

2014-2017. 

H4: Profitabilitas (NPM) secara parsial 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap return pada saham syariah 

dalam Jakarta Islamic Index periode 

2014-2017. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini dilihat dari tujuan 

penelitiannya termasuk penelitian deduktif 

karena bertujuan untuk menguji hipotesis 

melalui validasi teori  pada keadaan 

tertentu. Hasil pengujian data sebagai 

dasar untuk menarik kesimpulan, dapat 

mendukung maupun menolak hipotesis 

yang telah dikembangkan dari telaah 

teoritis.  

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang sahamnya tercatat dalam Jakarta 

Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia 

selama periode yang ada. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan mengambil sampel yang 

telah ditentukan sebelumnya berdasarkan 

tujuan penelitian. 

Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan 

data harga saham menggunakan harga 

saham saat penutupan (closing price) yang 
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akan digunakan untuk menghitung return 

saham. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi dengan cara menelusuri data 

historis yang diperoleh dari berbagai 

sumber yaitu: 

1. www.idx.co.id 

2. ICMD (Indonesia Capital Market 

Directory). 

3. Annual report masing-masing 

perusahaan. 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdapat dua jenis 

variabel yaitu variabel dependen (terikat) 

dan variabel independen (bebas). 

Variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi dengan adanya 

variabel indenpenden. Variabel dependen 

(terikat) yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu return saham.  

Variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen.Variabel independen (bebas) 

dalam penelitian ini yaitu Rasio Nilai 

Pasar (Price Earning Ratio), Likuiditas 

(Quick Ratio), dan Profitabilitas (Net 

Profit Margin). 

Definisi Operasional Variabel 

Return Saham 

Return adalah hasil yang diperoleh 

dari kegiatan investasi. Return dibedakan 

menjadi dua, yaitu return realisasian dan 

return ekspetasian. (Hartono, 2017:283) 

Return realisasian (realized return) adalah 

return yang telah terjadi saat ini sedangkan 

return ekspetasian (expected return) 

adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh investor dimasa yang akan 

datang. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =  
Pt−Pt−1

Pt−1
+

Dt

Pt−1
 

Rasio Nilai Pasar 

Rasio yang digunakan untuk 

memperkirakan nilai intrinsik perusahaan 

(nilai perusahaan). Sudut pandang dalam 

rasio ini lebih banyak berdasarkan pada 

sudut pandang investor (atau calon 

investor) meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio pasar ini. 

Rasio nilai pasar dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Price Earning Ratio. 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

PER =
𝑃

𝐸𝑃𝑆.
 

Likuiditas 

Rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya yang akan 

jatuh tempo Hery (2017:284). Rasio 

likuiditas dalam penelitian ini diproksikan 

dengan Quick Ratio. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  
𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

=
𝐾𝑎𝑠 + 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 + 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 

Profitabilitas 

Rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio 

profitabilitas juga dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur efektivitas kinerja 

manajemen. Kinerja yang baik dapat 

dilihat dari keberhasilan manajemen dalam 

menghasilkan laba yang tinggi bagi 

perusahaan. Rasio profitabilitas dalam 

penelitian ini diproksikan dengan Net 

Profit Margin. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 
 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis deskriptif digunakan 

sebagai gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, maksimum, minimum, 

varian, sum, range, kurtosis, dan skewness 

(kemencengan distribusi). (Ghozali, 

2011:19) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 1: Hasil Analisis Deskriptif 

 Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

PER (X1) 7,85 61,34 20,98 10,91 

QR (X2) 0,38 2,50 1,30 0,58 

NPM (X3) 2,76 71,73 15,54 11,44 

Total Return 

(Y) 

-0,54 2,37 0,12 0,44 

Valid N 

(listwise) 
    

Sumber: SPSS data diolah. 

Return saham 

Return saham adalah hasil yang 

diperoleh dari kegiatan investasi (Hartono, 

2017:283). Return dapat berupa return 

realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspetasi yang belum terjadi namun 

diharapkan akan terjadi dimasa yang akan 

datang. Salah satu ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengukur return realisasi 

adalah return total. Penelitian ini 

menggunakan return saham satu periode 

ke depan sehingga perhitungan dari return 

saham merupakan hasil bagi antara selisih 

harga saham periode tahun ini dengan 

harga saham periode sebelumnya dibagi 

harga saham periode sebelumnya.  

Berdasarkan dari data deskriptif 

tersebut, menunjukkan bahwa return 

saham pada Jakarta Islamic Index selama 

empat tahun yaitu mulai tahun 2014 

hingga tahun 2017 memiliki nilai 

minimum sebesar -0,54 yang dimiliki oleh 

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Hal 

ini disebabkan pada tahun 2015 harga 

saham perusahaan sebesar Rp2.745 

sedangkan harga saham pada tahun 2014 

sebesar Rp6.000, ini berarti harga saham 

pada tahun tersebut mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Adapun nilai maksimum return saham 

sebesar 2,37 yang dimiliki oleh Adaro 

Energy Tbk. Return saham yang tinggi 

disebabkan karena harga saham pada tahun 

tersebut mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 

dimana harga saham Adaro Energy Tbk 

pada tahun 2016 sebesar Rp1.695 dan 

harga saham pada tahun 2015 sebesar 

Rp515. 

Apabila dilihat dari rata-rata return 

saham dalam periode 2014 hingga 2017 

diperoleh angka 0,12 dengan standar 

deviasi sebesar 0,44. Nilai standar deviasi 

pada return saham lebih besar 

dibandingkan dengan rata-rata, hal tersebut 

menunjukkan bahwa sebaran data return 

saham yang besar atau terdapat 

kesenjangan yang cukup besar dari data 

return saham terendah dan tertinggi. 

Price Earning Ratio 

Price Earning Ratio merupakan 

perbandingkan antara harga pasar per 

lembar saham dengan laba per lembar 

saham, dimana harga saham sebuah emiten 

dibandingkan dengan laba bersih yang 

dihasilkan oleh emiten tersebut dalam 

setahun. Menurut (Hery, 2015:518) Price 

Earning Ratio merupakan rasio yang 

mengukur tentang bagaimana investor 

menilai prospek pertumbuhan perusahaan 

dimasa mendatang, dan tercermin pada 

harga saham yang bersedia dibayar oleh 

investor untuk setiap rupiah laba yang 

diperoleh perusahaan. 

Berdasarkan dari data deskriptif 

tersebut, menunjukkan bahwa Price 

Earning Ratio pada Jakarta Islamic Index 

selama empat tahun yaitu mulai tahun 

2014 hingga tahun 2017 memiliki nilai 

minimum sebesar 7,85 yang dimiliki oleh 

Adaro Energy Tbk. Hal ini disebabkan 

pada tahun 2015 perusahaan memiliki 

harga saham yang rendah yaitu sebesar 

Rp515 dengan laba per lembar sahamnya 

sebesar 65,63, ini berarti perusahaan 

memiliki tingkat pertumbuhan yang 

rendah. Adapun nilai maksimum Price 

Earning Ratio sebesar 61,34 yang dimiliki 

oleh Summarecon Agung Tbk. Price 

Earning Ratio yang tinggi disebabkan 

karena perusahaan memiliki tingkat 

pertumbuhan yang tinggi, dimana harga 

saham Summarecon Agung Tbk pada 

tahun 2016 sebesar Rp1.325 dengan laba 

per lembar saham sebesar 21,60. 

 

Apabila dilihat dari rata-rata PER 

dalam periode 2014-2017 diperoleh angka 

20,98 dengan standar deviasi sebesar 

10,91. Nilai standar deviasi pada PER 
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lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-

rata, hal tersebut menunjukkan bahwa 

sebaran data pada PER yang kecil atau 

tidak terdapat kesenjangan yang cukup 

besar dari PER terendah dan tertinggi. 

Quick Ratio 

Quick Ratio merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya yang akan jatuh tempo dengan 

menggunakan aset sangat lancar (kas + 

sekuritas jangkan pendek + piutang) tanpa 

memperhitungkan persediaan barang 

dagang dan asset lancar lainnya (Hery, 

2015:515). Dengan kata lain, Quick Ratio 

ini menggambarkan seberapa besar jumlah 

ketersediaan asset sangat lancar (diluar 

persediaan barang dagang dan asset lancar 

lainnya) yang dimiliki oleh perusahaan 

dibandingkan dengan total kewajiban 

lancar. 

Berdasarkan dari data deskriptif 

tersebut, menunjukkan bahwa Quick Ratio 

pada Jakarta Islamic Index selama empat 

tahun yaitu mulai tahun 2014 hingga tahun 

2017 memiliki nilai minimum sebesar 0,38 

yang dimiliki oleh perusahaan 

Summarecon Agung Tbk. Hal ini 

disebabkan pada tahun 2015 perusahaan 

Summarecon Agung Tbk memiliki nilai 

kas dan setara kas, sekuritas jangka 

pendek, dan piutang sebesar 

Rp1.655.582.114.000 sedangkan 

kewajiban lancarnya sebesar 

Rp4.409.686.044.000, ini berarti 

perusahaan memiliki nilai kas dan setara 

kas, sekuritas jangkan pendek, dan piutang 

yang lebih kecil dibandingkan dengan 

kewajiban lancarnya. Adapun nilai 

maksimum Quick Ratio sebesar 2,50 yang 

dimiliki oleh perusahaan Lippo Karawaci 

Tbk. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 

perusahaan Lippo Karawaci Tbk memiliki 

nilai kas dan setara kas, sekuritas jangka 

pendek, dan piutang sebesar 

Rp12.070.865.865.893 sedangkan 

kewajiban lancarnya sebesar 

Rp4.856.883.553.932, ini berarti 

perusahaan memiliki nilai kas dan setara 

kas, sekuritas jangkan pendek, dan piutang 

yang lebih besar dibandingkan dengan 

kewajiban lancarnya. 

Apabila dilihat dari rata-rata nilai 

QR dalam periode 2014 hingga 2017 

diperoleh angka 1,30 dengan standar 

deviasi sebesar 0,58. Nilai standar deviasi 

pada QR lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan 

bahwa sebaran data pada QR yang kecil 

atau tidak terdapat kesenjangan yang 

cukup besar dari QR terendah dan 

tertinggi. 

Net Profit Margin 

Net Profit Margin merupakan rasio 

untuk mengukur besarnya persentase laba 

bersih atas penjualan bersih (Hery, 

2017:317). Dalam hal ini laba bersih 

dihitung sebagai hasil pengurangan antara 

laba sebelum pajak penghasilan dengan 

beban pajak penghasilan. 

Berdasarkan dari data deskriptif 

tersebut, menunjukkan bahwa Net Profit 

Margin pada Jakarta Islamic Index selama 

empat tahun yaitu mulai tahun 2014 

hingga tahun 2017 memiliki nilai 

minimum sebesar 2,76 yang dimiliki oleh 

perusahaan AKR Corporindo Tbk. Hal ini 

menunjukkan pada tahun 2013 perusahaan 

AKR Corporindo Tbk hanya mampu 

mencapai laba bersih dari aktivitas 

penjualan yang sedikit yaitu sebesar 

Rp615.626.683.000. Adapun nilai 

maksimum Net Profit Margin adalah 

sebesar 71,73 yang dimiliki oleh 

perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan Bumi 

Serpong Damai Tbk pada tahun 2014 

mampu menghasilkan laba yang tinggi dari 

aktivitas penjualannya yaitu sebesar 

Rp3.996.463.893.465. 

Apabila dilihat dari nilai rata-rata 

nilai NPM dalam periode 2014 hingga 

2017 diperoleh angka 15,54 dengan 

standar deviasi sebesar 11,44. Nilai standar 

deviasi pada NPM lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebaran data 

pada NPM yang kecil atau tidak terdapat 

kesenjangan yang cukup besar dari NPM 

terendah dan tertinggi. 



 

8 

 

Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi dalam variabel terikat (dependen). 

Jika nilai R2 semakin besar maka model 

semakin bagus atau kemampuan seluruh 

variabel bebas dalam menjalankan variabel 

terikat semakin tinggi, sedangkan sisanya 

merupakan kontribusi variabel lain diluar 

model. 

 

Tabel 2: Hasil Koefisien Determinasi 

R R 

Square 

Adj. R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

0,261 0,068 0,021 0,43394 

Sumber: SPSS data diolah 

Berdasarkan pada tabel 2 

menunjukkan bahwa besarnya R square 

adalah 0,068. Hal ini menunjukkan bahwa 

6,8% variasi return saham dapat dijelaskan 

oleh variasi dari ketiga variabel terikat 

(Rasio nilai pasar, likuiditas, dan 

profitabilitas), sedangkan sisanya sebesar 

93,2% disebabkan oleh variabel lain. 

 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

 Uji statistika t digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

secara parsial dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai 

signifikansi ≤ 0,05 maka dapat 

disimpulkan variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Namun sebaliknya, jika nilai 

signifikansi ≥ 0,05 maka dapat 

disimpulkan variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Hasil Uji Regresi Linier 

Berganda 

 

Variabel B thitung ttabel Sig. R2 Kesimpulan 

(Constan) 0,553          

PER -0,011 -1,989 2,00030 0,051 0,062  H0 diterima 

QR -0,102 -1,045 1,67065  0,018  H0 diterima 

NPM -0,005 -0,954 1,67065  0,015  H0 diterima 

Fhitung  =    1,461 

Sig       =    0,234   H0 diterima 

Ftabel    =    2,76    

R Square =    0,068     

Sumber: SPSS data diolah. 

 

Uji t untuk Price Earning Ratio 

 Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat 

bahwa Price Earning Ratio mempunyai 

nilai thitung sebesar -1,989 dan ttabel sebesar 

2,00030 yang berarti thitung lebih kecil dari 

ttabel. Dalam hal ini didapatkan nilai 

signifikansi 0,051 yang artinya lebih besar 

dari probabilitas 0,05 (5%). Hasil dari 

pengujian menunjukkan H0 diterima 

sehingga Price Earning Ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Uji t untuk Quick Ratio 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat 

bahwa Quick Ratio mempunyai nilai thitung 

sebesar -1,045 dan ttabel sebesar 1,67065 

yang berarti thitung lebih kecil dari ttabel. 

Hasil dari pengujian menunjukkan H0 

diterima sehingga Quick Ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Uji t untuk Net Profit Margin 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat 

bahwa Net Profit Margin mempunyai nilai 

thitung sebesar -0,954 dan ttabel sebesar 

1,67065 yang berarti thitung lebih kecil dari 

ttabel. Hasil dari pengujian menunjukkan H0 

diterima sehingga Net Profit Margin tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Price Earning Ratio terhadap 

Return Saham 

Hasil pengujian dari rasio nilai pasar 

(Price Earning Ratio) menyatakan bahwa 

tidak adanya pengaruh terhadap return 

saham. Artinya, apabila terjadi 

peningkatan maupun penurunan pada 
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Price Earning Ratio maka tidak memiliki 

pengaruh terhadap return saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai Price Earning Ratio yang 

tinggi belum tentu akan memberikan 

return yang tinggi pula pada para investor.  

Hal ini juga dapat diketahui 

berdasarkan fakta yang ada. Fakta 

menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai Price Earning Ratio yang 

tertinggi pada tahun 2015 memiliki nilai 

total return yang negatif. Perusahaan 

tersebut yaitu Summarecon Agung Tbk. 

Lalu pada perusahaan yang memiliki nilai 

Price Earning Ratio yang terendah pada 

tahun 2015 memiliki nilai total return 

yang negatif pula. Perusahaan tersebut 

yaitu Adaro Energy Tbk. 

Dalam teori signal (Signalling Theory) 

telah dijelaskan bahwa naik dan turunnya 

harga dipasar akan memberikan pengaruh 

terhadap keputusan yang diambil oleh 

investor. Saat Price Earning Ratio dari 

perusahaan yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index tinggi, maka harga saham 

perusahaan tersebut juga tinggi 

(overvalue) dan sebaliknya saat Price 

Earning Ratio perusahaan rendah, maka 

harga saham perusahaan tersebut juga 

rendah (undervalue). Dalam hal ini, nilai 

Price Earning Ratio yang tinggi maupun 

rendah kurang diminati oleh investor 

sehingga memberikan sinyal negatif dan 

investor lebih memilih untuk tidak 

membeli saham perusahaan tersebut 

karena harga saham perusahaan yang 

tinggi maupun yang rendah tidak 

memberikan return yang tinggi bagi para 

investor. 

Hasil ini mendukung penelitian 

Soedjatmiko; Abdullah, Hilmi; Taufik, 

(2018) yang membuktikan bahwa Price 

Earning Ratio tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Berbeda dengan penelitian 

Sari & Kennedy (2017) yang 

membuktikan bahwa Price Earning Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap return 

saham dan penelitian Faisal; Zuarni; 

Hasrina(2013) yang membuktikan bahwa 

Price Earning Ratio berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 

Pengaruh Quick Ratio terhadap Return 

Saham 

Hasil pengujian dari rasio likuiditas 

(Quick Ratio) menyatakan bahwa tidak 

adanya pengaruh terhadap return saham. 

Artinya, apabila terjadi peningkatan 

maupun penurunan pada Quick Ratio maka 

tidak memiliki pengaruh terhadap return 

saham. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki nilai Quick 

Ratio yang tinggi belum tentu akan 

memberikan return yang tinggi bagi para 

investor karena saat Quick Ratio tinggi, 

perusahaan akan lebih mengutamakan 

dalam pengembalian utang jangka pendek 

terlebih dahulu daripada meningkatkan 

return saham bagi para investor.  

Berdasarkan fakta yang ada, 

Perusahaan Astra International Tbk pada 

tahun 2014 memiliki nilai Quick Ratio 

yang cukup tinggi namun return sahamnya 

justru rendah, tidak jauh berbeda dengan 

perusahaan yang memiliki nilai Quick 

Ratio yang rendah seperti Perusahaan 

Summarecon Agung Tbk pada tahun 2015 

memiliki return saham yang rendah pula. 

Saat Quick Ratio tinggi, maka 

ketersediaan kas dan piutang yang 

digunakan untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya juga tinggi.Hal ini 

menandakan bahwa perusahaan tersebut 

dalam keadaan yang baik sehingga risiko 

gagal bayarnya semakin rendah. Akan 

tetapi, investor tidak terlalu 

memperhatikan tinggi atau rendahnya nilai 

Quick Ratio pada perusahaan yang masuk 

dalam Jakarta Islamic Index karena saat 

Quick Ratio meningkat, menandakan 

bahwa perusahaan tersebut mampu 

membayar kewajiban jangka pendek yang 

akan jatuh tempo tetapi return yang 

diperoleh investor belum tentu akan naik 

juga. 

Ketika perusahaan yang masuk dalam 

Jakarta Islamic Index mampu mengelola 

asset dalam hal penjualan maka penjualan 

akan naik dan pendapatan dari perusahaan 

yang masuk dalam Jakarta Islamic Index 

akan naik pula. Perusahaan yang masuk 



 

10 

 

dalam Jakarta Islamic Index akan lebih 

mengutamakan dalam pengembalian utang 

terlebih dahulu daripada meningkatkan 

return bagi para investor. Hal tersebut 

yang menyebabkan investor tidak 

memperhatikan naik dan turunnya Quick 

Ratio sehingga tidak memberikan 

pengaruh apapun terhadap minat investor 

dan return sahamnya. 

Hasil ini mendukung penelitian Eni, 

(2016) yang membuktikan bahwa Quick 

Ratio tidak berpengaruh terhadap return 

saham, namun berbeda dengan penelitian 

Tarmizi, Soedarsa, Indrayenti, & 

Andrianto, (2018) yang membuktikan 

bahwa Quick Ratio berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham. 

Pengaruh Net Profit Margin terhadap 

Return Saham 

Hasil pengujian dari rasio profitabilitas 

(Net Profit Margin) menyatakan bahwa 

tidak adanya pengaruh terhadap return 

saham. Artinya, apabila terjadi 

peningkatan maupun penurunan pada Net 

Profit Margin maka tidak memiliki 

pengaruh terhadap return saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki nilai Net Profit Margin yang 

tinggi belum tentu akan memberikan 

return yang tinggi juga bagi para investor.  

Perusahaan yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index melakukan kegiatan 

usahanya yang tidak bertentangan dengan 

syariat-syariat Islam sehingga hal tersebut 

menyebabkan tingginya laba yang 

dihasilkan dari aktivitas penjualannya.Saat 

laba bersih dari perusahaan yang masuk 

dalam Jakarta Islamic Index tinggi maka 

efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan juga ikut naik. Dalam hal ini 

Net Profit Margin yang tinggi atau rendah 

kurang diminati oleh investor karena Net 

Profit Margin yang tinggi akan 

menyebabkan naiknya efisiensi biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

Sejalan dengan fakta yang ada, bahwa 

perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk 

yang pada tahun 2014 memiliki nilaiNet 

Profit Margin yang tinggi, namun justru 

return sahamnya rendah, ini terjadi karena 

perusahaan harus mengeluarkan efisiensi 

biaya yang tinggi setara dengan Net Profit 

Marginnya, ini berarti tinggi atau rendanya 

nilai Net Profit Margin perusahaan, tidak 

menjamin tingginya return yang diperoleh 

investor. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Safitri, 

Ratih Diyah; Yulianto (2015) yang 

membuktikan bahwa Net Profit Margin 

tidak berpengaruh terhadap return saham, 

namun berbeda dengan penelitian Nazilah, 

Ghiyasatun; Amin, (2018) yang 

membuktikan bahwa Net Profit Margin 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham dan penelitian Kusmayadi, 

Dedi; Rahman, Rani; Abdullah (2018) 

yang membuktikan bahwa Net Profit 

Margin berpengaruh negatif signifikan 

terhadap return saham. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui dan menguji pengaruh Price 

Earning Ratio, Quick Ratio, dan Net Profit 

Margin terhadap return pada saham 

syariah dalam Jakarta Islamic Index. 

Adapun populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Jakarta Islamic Index 

periode 2014 hingga 2017. Metode 

pengambilan sampel adalah purposive 

sampling dimana pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 64 data observasi. Metode 

pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik, dan regresi linier berganda. 

Berikut ini adalah kesimpulan dari analisis 

dan pembahasan yang telah dilakukan: 

1. Price Earning Ratio, Quick Ratio, dan 

Net Profit Margin secara simultan 

tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return pada saham 

syariah dalam Jakarta Islamic Index 

periode 2014-2017. 

2. Price Earning Ratio secara parsial 

tidak memiliki pengaruh terhadap 

return pada saham syariah dalam 

Jakarta Islamic Index periode 2014-

2017. 
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3. Quick Ratio secara parsial tidak 

memiliki pengaruh terhadap return 

pada saham syariah dalam Jakarta 

Islamic Index periode 2014-2017. 

4. Net Profit Margin secara parsial tidak 

memiliki pengaruh terhadap return 

pada saham syariah dalam Jakarta 

Islamic Index periode 2014-2017. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang 

mempengaruhi hasil dari penelitian yaitu: 

1. Sampel penelitian ini menggunakan 

perusahaan yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index tanpa memperhitungkan 

jenis industrinya. 

2. Model pada penelitian ini hanya 

mampu menjelaskan kontribusi 

pengaruh Price Earning Ratio, Quick 

Ratio, dan Net Profit Margin terhadap 

return saham sebesar 6,8% dan sisanya 

sebesar 93,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

 

SARAN 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan 

hasil penelitian antara lain: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan 

untuk dapat menambah jumlah 

sampel penelitian menjadi semua 

perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan menambah 

jumlah variabel independen agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

2. Bagi calon investor sebaiknya perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor 

diluar tolak ukur kinerja perusahaan 

yang bersangkutan dalam 

menginvestasikan dananya (investasi). 
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