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ABSTRACT  

  

This study aims to find out the relationship between the ratio of financial to 

investment decisions in stocks made by investors. The population used in this study 

was a retail company listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-

2019. The sampling technique was purposive sampling resulting in 36 samples. The 

analysis techniques used were measured with SPSS version 24. Independent 

variables in this study are current ratio, debt to equity ratio, Return on Assets, and 

Return on Equity. The result of this research is that Return on Assets has a 

significant effect on investment decisions. However, current ratio, Debt to equity 

Ratio, Return on Equity have no effect on investment decisions. 
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PENDAHULUAN 

Pasar modal menyediakan 

kontribusi yang cukup penting untuk 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

sebab pasar modal mempunyai dua 

manfaat sekaligus yakni manfaat 

ekonomi dan manfaat keuangan. 

Pasar modal dapat diartikan 

mempunyai manfaat ekonomi sebab 

pasar modal menyediakan sarana atau 

layanan yang menghubungkan dua 

keperluan, yaitu pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (investor) 

dan pihak yang membutuhkan dana 

(issuer). Melalui pasar modal, 

perusahaan yang sudah go public bisa 

mendapatkan dana baru melalui 

penjualan efek saham dengan 

prosedur IPO (Initial Public Offering) 

atau melalui efek hutang (obligasi). 

Sementara pasar modal dapat 

diartikan mempunyai manfaat 

keuangan sebab pasar modal 

menyediakan harapan dan peluang 

mendapatkan imbalan untuk pemilik 
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dana sesuai dengan karakteristik 

investasi yang dipilih. (Muhammad 

Izwan, 2017) 

Menurut UU No 5 tahun 1995 

tentang pasar modal pada pasal 1 ayat 

8 informasi atau fakta material adalah 

informasi atau fakta penting dan 

relevan mengenai peristiwa, kejadian 

atau fakta yang mempengaruhi harga 

efek pada Bursa Efek dan atau 

keputusan pemodal, calon pemodal, 

atau pihak lain yang berkepentingan 

atas informasi atau fakta tersebut. 

Oleh karena itu dalam melakukan 

keputusan investasi baik dalam hal 

membeli saham maupun menjual 

saham investor harus pandai 

menangkap informasi informasi 

tentang perusahaan yang akan 

menerbitkan saham nya. Karena 

keputusan investasi yang dibuat oleh 

investor akan berdampak pada resiko 

atau return yang akan di dapat di 

kemudian hari. (Indonesia, 2016) 

Menurut (Yulianto, 2020) 

Berinvestasi berarti mengharapkan 

akan bertambahnya nilai uang yang 

diharapkan seiring dengan 

berjalannya waktu, sehingga akan 

memberikan keuntungan. Dana yang 

diharapkan akan memberikan 

tambahan nilai disimpan dalam suatu 

bentuk kekayaan yang disebut dengan 

aset. Aset aset yang dipilih dalam 

bentuk investasi antara lain aset rill 

(aset yang memiliki wujud) dan aset 

finansial (aset yang wujudnya tidak 

terlihat tetapi tetap mempunyai nilai 

yang tinggi). 

 Pada umumnya aset aset 

financial terdapat di dunia perbankan 

ataupun pasar modal, yang di 

Indonesia dikenal sebagai Bursa Efek 

Indonesia. Contoh contoh aset 

finansial antara lain instrumen pasar 

uang, saham, obligasi, dan reksa dana. 

Setiap jenis investasi memiliki 

karakteristik tersendiri yaitu, 

potensial imbal hasil yang di dapat, 

tingkat risiko investasi, dan jangka 

waktu investasi yang tepat. 

 Jakarta, CNN Indonesia 2017. 

Santer beredar kabar bahwa 

Ramayana telah menutup delapan 

gerai karena alasan merugi. 

Sementara Hypermart memohon 

kelonggaran pembayaran dari para 

pemasok nya karena penjualan saat 

Ramadhan dan lebaran yang tak 

sesuai ekspektasi. Kendati industri 

Ritel tengah mencatatkan beberapa 

isu negatif, mayoritas harga saham 

emiten ritel bergerak positif di 

sepanjang bulan agustus 2017. 

CNNIndonesia.com memantau, 

kenaikan tertinggi terjadi pada harga 

saham Ramayana (RALS). 

Pemberitaan terkait efisiensi beberapa 

gerai yang ramai belakangan ini tidak 

berdampak negatif pada pergerakan 

harga saham perseroan. Sepanjang 

bulan agustus 2017, pada minggu ke-

2 harga saham pada Ramayana 

meningkat 3,46% ke level RP. 1.045 

per saham. Sementara, pada minggu 

ke 3, harga saham perseroan berada di 

level Rp. 1.010 per saham. Menurut 

seorang analisa Sekuritas terhadap 

CNN Indonesia, tidak semua 

permasalahan dipandang sebagai hal 

yang negatif untuk emiten tersebut. 

Misalnya saja, investor menilai 

rencana Ramayana dalam penutupan 

gerai supermarket di beberapa 

kawasan pada akhir bulan agustus 

dapat menurunkan beban operasional 

Ramayana dan membuat kas 

perusahaan lebih sehat. Jika beban 

operasional turun, maka Ramayana 
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punya kesempatan memperbaiki 

kinerja atau ada peluang untuk 

Perusahaan memperoleh peningkatan 

laba. (Mutmainah, 2017) 

Dari  latar belakang yang sudah 

dijelaskan di atas, beberapa alasan 

naiknya harga saham di tengah kabar 

negatif yang terjadi di perusahaan 

ritel antara lain penutupan gerai 

dilakukan untuk mengurangi biaya 

operasional perusahaan. Apabila 

biaya operasional perusahaan itu 

rendah maka kemungkinan laba 

Operasional perusahaan akan 

meningkat  (Mutmainah, 2017). 

Menurut (Helen, 2018) menjelaskan 

bahwa penutupan gerai sudah 

menjadi pertimbangan perseroan 

dalam mengevaluasi kinerja yang ada 

di gerai dalam periode waktu tertentu 

termasuk dalam meningkatkan 

pertumbuhan penjualan dan 

profitabilitas perusahaan. 

Selanjutnya, dengan adanya banyak 

aplikasi online saat ini Penutupan 

gerai dilakukan karena perusahaan 

ingin meningkatkan penjualan via 

online karena daya beli masyarakat 

dengan datang langsung ke gerai 

mengalami penurunan. Beberapa 

alasan tersebut dapat digunakan oleh 

investor dalam melakukan keputusan 

investasi saham pada perusahaan 

Ritel.  

Keputusan investasi adalah 

penanaman modal dalam suatu 

kegiatan yang memiliki jangka waktu 

pendek maupun jangka waktu 

panjang dalam berbagai bidang usaha. 

Investasi juga dapat diartikan sebagai 

bentuk penundaan konsumsi di masa 

sekarang untuk memperoleh 

konsumsi yang lebih di masa yang 

akan datang, dimana hal tersebut 

mengandung unsur resiko 

ketidakpastian sehingga dibutuhkan 

analisa-analisa yang baik dalam 

menentukan keputusan investasi. 

Dalam melakukan keputusan 

investasi, investor harus melakukan 

beberapa analisa salah satu nya adalah 

analisa rasio keuangan. Analisa rasio 

keuangan adalah proses pengamatan 

indeks yang berhubungan dengan 

akuntansi pada laporan keuangan 

seperti laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, laporan arus kas 

dan laporan perubahan ekuitas. 

Analisa rasio keuangan digunakan 

oleh investor untuk melihat apakah 

perusahaan tersebut merupakan suatu 

investasi yang bagus atau tidak. 

Dengan menganalisa rasio keuangan 

investor dapat menentukan apakah 

perusahaan tersebut layak untuk 

dilakukan investasi atau tidak 

Permasalahan yang menjadi 

latar belakang dalam penelitian ini 

adalah adanya fenomena gap. Dimana 

berdasarkan informasi dari sumber 

CNN Indonesia keputusan investasi 

pada saham oleh investor masih tetap 

dilakukan pada perusahaan ritel 

walaupun dengan adanya beberapa 

berita negatif yang ada pada beberapa 

perusahaan ritel dan adanya 

kesenjangan (research gap) dari 

beberapa penelitian  

LANDASAN TEORI DAN 

HIPOTESIS 

Signalling Theory  
Menurut (Jogiyanto, 2013) 

dalam (Oktaviani.J, 2018) teori sinyal 

menekankan pentingnya informasi 

yang dikeluarkan oleh perusahaan  

terhadap keputusan investasi pihak di 

luar perusahaan. Informasi 

merupakan sesuatu yang penting 
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untuk investor dan pelaku bisnis 

lainnya karena pada hakekat nya 

informasi tersebut menyajikan 

keterangan, catatan, atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini 

ataupun keadaan masa yang akan 

datang untuk kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dan bagaimana 

pasaran efek nya. Informasi yang 

lengkap, relevan akurat, dan tepat 

waktu sangat dibutuhkan untuk 

investor di pasar modal sebagai alat 

analisis dalam mengambil keputusan 

investasi. 

(Jogiyanto, 2013) dalam 

(Oktaviani.J, 2018) menyatakan 

hubungan antara keputusan investasi 

saham dan Teori sinyal adalah bahwa 

informasi yang dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman akan 

memberi sinyal bagi investor  dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

Pada saat informasi tersebut 

diumumkan dan semua pelaku pasar 

sudah menerima informasi tersebut, 

pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan melakukan 

analisa terhadap informasi tersebut 

sebagai signal baik (good news) atau 

signal buruk (bad news). 

Informasi dinyatakan sebagai 

signal baik atau good news oleh 

investor apabila perusahaan tersebut 

memiliki laba yang tinggi, sehingga 

apabila laba perusahaan tinggi maka 

deviden atau tingkat keuntungan yang 

diterima oleh investor  juga akan 

tinggi. Perusahaan yang memiliki 

utang yang rendah juga merupakan 

signal baik atau good news oleh 

investor dikarenakan tidak ada nya 

beban bunga yang dibayar oleh 

perusahaan yang nanti nya akan 

mengurangi laba perusahaan. 

Informasi dinyatakan sebagai 

signal buruk atau bad news oleh 

investor apabila perusahaan tersebut 

memiliki image buruk dimata 

masyarakat, seperti ketika perusahaan 

tersebut tersandung suatu kasus 

sampai berakhir di meja hijau dan 

media mengangkat berita negatif 

tersebut sehingga nama perusahaan 

tersebut buruk dan tidak dipercaya 

oleh masyarakat maka investor pun 

tidak akan membeli saham pada 

perusahaan tersebut sehingga harga 

saham menjadi turun dan keuntungan 

yang dibagikan juga akan rendah atau 

bahkan tidak ada. 

Teori Investasi 
Investasi dapat diartikan 

sebagai pengeluaran atau 

pembelanjaan yang dilakukan oleh 

investor atau perusahaan untuk 

membeli barang modal yang memiliki 

jangka waktu pendek maupun jangka 

waktu panjang yang diharapkan 

mendapatkan keuntungan di masa 

yang akan datang. Keputusan untuk 

melakukan investasi dapat dilakukan 

oleh individu maupun badan usaha 

yang memiliki kelebihan dana. 

Investasi dapat dilakukan baik di 

pasar uang maupun pasar modal 

ataupun ditempatkan sebagai kredit 

pada masyarakat yang membutuhkan. 

Harga saham yang digunakan untuk 

mengukur keputusan investasi pada 

penelitian ini merupakan hasil 

pergerakan investasi yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. Menurut (Eko, 

2017) apabila investasi saham 

semakin tinggi maka tingkat 

keuntungan yang diperoleh juga akan 

semakin tinggi dan meningkatkan 

keputusan investasi pada saham yang 

dilakukan oleh investor. Faktor yang 

mempengaruhi terjadinya investasi 
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diantaranya adalah Current ratio, 

Debt to equity ratio, Return on Asset, 

dan Return on Equity. 

Pengaruh Current ratio 
terhadap keputusan investasi 

Current ratio  adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban yang sudah 

jatuh tempo, baik kewajiban kepada 

pihak luar maupun pihak dalam 

perusahaan. Semakin bagus likuiditas 

perusahaan artinya kemampuan 

perusahaan dikatakan mampu 

membayar utang-utang yang jatuh 

tempo. Semakin tinggi current ratio 

menandakan dana yang dimiliki oleh 

perusahaan juga tinggi sehingga 

perusahaan tersebut dalam keadaan 

baik. Ketika current ratio tinggi maka 

memberikan sinyal positif atas 

kemampuan perusahaan dalam 

membayar kan hutang nya. Sehingga 

akan berdampak kepada investor 

dalam melakukan keputusan investasi 

untuk membeli saham perusahaan 

tersebut.  Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh (Yulianto, 2020); (W 

& Salim, 2019); (Kaniagara, 2018); 

(Mwangi, 2013); dan (Sajid et al., 

2016) menunjukkan bahwa current 

ratio berpengaruh positif terhadap 

keputusan investasi. Sehingga ada 

hubungan positif antara likuiditas 

terhadap keputusan investasi 

H1 : current ratio berpengaruh positif 

terhadap keputusan investasi 

Pengaruh Debt to equity Ratio 
terhadap keputusan investasi 

Debt to Equity Ratio (DER) 

adalah rasio yang digunakan untuk 

menilai atau mengukur perbandingan 

antara jumlah hutang dengan jumlah 

modal atau ekuitas. Debt to equity 

ratio yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki hutang yang 

besar dan semakin tinggi pula resiko 

yang dihadapi oleh perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki debt to 

equity ratio kemungkinan sedang 

mengalami masalah keuangan, hal ini 

dapat menurunkan profitabilitas 

perusahaan. Menurut Oktaviani.J, 

(2018) tingginya rasio menunjukkan 

posisi total hutang lebih besar 

dibandingkan dengan total ekuitas 

yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga meningkatkan resiko yang 

diterima oleh investor sebagai akibat 

dari beban bunga hutang yang 

ditanggung oleh perusahaan. Hal ini 

dapat dijadikan sinyal oleh investor 

untuk tidak melakukan investasi pada 

perusahaan yang memiliki Debt to 

equity ratio yang tinggi.. sehingga 

dalam hal ini Debt to Equity ratio 

mempunyai hubungan berlawanan 

arah dan signifikan terhadap 

keputusan investasi. 

H2 : Debt to equity ratio berpengaruh 

negatif  terhadap keputusan investasi 

Pengaruh Retun on Assets 
terhadap keputusan investasi 

Rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aset yang 

digunakan. Semakin tinggi Return on 

assets menunjukkan bahwa modal 

yang di investasikan oleh perusahaan 

dalam keseluruhan aset yang dimiliki 

menghasilkan keuntungan neto yang 

semakin tinggi. Hal ini disebabkan 

ketika perusahaan bisa mendapatkan 

laba yang bagus di setiap periode, 

maka investor-investor tidak perlu 

mengkhawatirkan perusahaan 

tersebut akan merugi atau bankrut. 
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Sehingga, laba yang diperoleh oleh 

perusahaan, dapat dinikmati juga oleh 

investor dalam bentuk deviden dan 

membuka peluang datangnya 

investor-investor baru yang ingin 

menanamkan modal nya. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Sri 

Umami Eliyanti, 2019); (Yunus, 

2017); (Sajid et al., 2016) 

menunjukkan bahwa Return on Assets 

berpengaruh terhadap keputusan 

investasi. 

H3: Return on Assets berpengaruh 

positif terhadap keputusan investasi 

Pengaruh Return on Equity 
terhadap keputusan investasi 

Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham. Investor yang akan 

membeli saham akan tertarik dengan 

ukuran profitabilitas ini, atau bagian 

dari total profitabilitas yang dapat 

dialokasikan pada pemegang saham. 

Semakin tinggi nilai return on equity 

menunjukkan laba perusahaan juga 

tinggi. Perusahaan akan memberi 

sinyal positif kepada investor untuk 

prospek perusahaan di masa yang 

akan datang. Sehingga investor akan 

tertarik untuk menanamkan sahamnya 

di perusahaan yang memiliki nilai 

return on equity yang tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Hong 

& Linh, 2020); (Ong et al., 2020); dan 

(Donggy, 2019) menunjukkan bahwa 

Return on Equity berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

investasi. 

H4 : Return on Equity berpengaruh 

positif terhadap keputusan investasi 

Kerangka Pemikiran 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjuan pustaka 

dan kerangka pemikiran teoritis maka 

dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1 : Jika current ratio semakin tinggi 

maka akan meningkatkan keputusan 

investasi pada saham.  

H2 : Jika Debt to Equity ratio semakin 

tinggi maka keputusan investasi pada 

saham  akan semakin rendah  

H3 :Jika rasio  Return on Assets 

semakin tinggi maka akan 

meningkatkan keputusan investasi 

pada saham.  

H4 : Jika rasio Return on Equity 

semakin tinggi maka akan 

meningkatkan keputusan investasi 

pada saham.  

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

Penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif 

merupakan metode penelitian yang 

dilandaskan pada filsafat positifisme 

(realitas/gejala/relative tetap/dapat 

diukur/kongret), digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara 
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purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel sesuai dengan tujuan atau 

pertimbangan tertentu. Metode 

tersebut di realisasikan secara 

justment sampling, yaitu tipe 

pemilihan secara tidak acak yang 

informasi nya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu 

sesuai dengan tujuan dan masalah 

penelitian.  Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dalam 

bentuk dokumentasi laporan 

keuangan yang rutin diterbitkan 

setiap tahunnya dan data harga saham 

historis yang diperoleh dari situs 

resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif 

karena membahas mengenai 

pengaruh antar variabel dalam model 

penelitian dan peneliti memiliki 

tujuan untuk mengukur variabel 

penelitian dengan menggunakan alat 

ukur dengan bentuk rasio. Adapun 

jenis data yang diperlukan: 

1. Laporan keuangan tahun 

2015-2019 dalam bentuk 

financial statement  yang data 

nya diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) . 

2. Harga saham tahunan masing-

masing perusahaan yang 

diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) 

dari tahun 2015-2019. 

Batasan Penelitian 

Batasan lingkup penelitian 

dalam penelitian ini adalah pada 

perusahaan Ritel yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Identifikasi Variabel 

Variabel pada penelitian ini 

terdiri dari dua yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. 

Variabel independen adalah tipe 

variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel 

dependen adalah tipe variabel yang 

dijelaskan atau dipengaruhi variabel 

independen. 

Definisi Operasional 

Definisi operasional 

merupakan petunjuk bagaimana suatu 

variabel dapat diukur. Untuk 

mempermudah dalam melakukan 

analisa maka tiap variabel akan di 

definisikan secara operasional. 

Keputusan Investasi 
Keputusan investasi adalah 

keputusan untuk mengalokasikan 

dana ke dalam bentuk investasi 

(saham) yang akan menghasilkan 

keuntungan di masa yang akan 

datang. Sesuatu yang memiliki resiko 

tetapi juga diharapkan akan 

menimbulkan keuntungan di masa 

yang akan datang. Investasi juga 

dapat diartikan sebagai bentuk 

penundaan konsumsi di masa 

sekarang untuk memperoleh 

konsumsi yang lebih di masa yang 

akan datang, dimana hal tersebut 

mengandung unsur resiko 

ketidakpastian sehingga dibutuhkan 

analisa-analisa yang baik dalam 

menentukan keputusan investasi. 

Dalam melakukan keputusan 

investasi diharapkan investor 

mendapatkan tingkat keuntungan 

yang sesuai dengan harapan di masa 

yang akan datang. Bentuk, macam dan 

komposisi dari investasi akan 

mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan di masa depan yang 

diharapkan dari investasi tersebut tidak 

dapat diperkirakan secara pasti. 

Keputusan investasi saham 
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Dirumuskan menggunakan rumus 

return saham dimana pengertian return 

saham adalah tingkat keuntungan yang 

dinikmati 

oleh 

investor atas 

suatu investasi yang dilakukannya, 

yang diukur menggunakan  harga 

saham tahun berjalan dengan harga 

saham tahun sebelumnya yang 

kemudian dibagi dengan harga saham 

tahun sebelumnya. Harga saham yang 

digunakan oleh penelitian ini adalah 

harga saham penutupan 

    

 

Keterangan  

Pt  : Harga Saham penutupan akhir 

periode pada Tahun berjalan 

Pt-1 : Harga saham penutupan akhir 

periode pada Tahun lalu 

Current Ratio 
 Current ratio atau rasio lancar 

adalah kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang jangka pendek nya 

dengan menggunakan aset lancar 

yang dimiliki.  

 

 

Debt to equity Ratio 
Debt to Equity Ratio (DER) 

adalah rasio yang digunakan untuk 

menilai atau mengukur perbandingan 

antara jumlah hutang dengan jumlah 

modal atau ekuitas. dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar 

modal  yang dijadikan sebagai 

jaminan atas hutang perusahaan 

 

Return on Assets 
Return on Assets (ROA) 

adalah Rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba bersih 

berdasarkan tingkat aset tertentu atau 

perbandingan antara laba setelah 

pajak dengan total aset. 

 Return on Equity 
Return on Equity (ROE) 

adalah Rasio yang digunakan untuk 

mengukur penghasilan yang dicapai 

oleh pemegang saham (baik 

pemegang saham biasa maupun 

pemegang saham preferen) atas 

modal yang diinvestasikan pada 

perusahaan atau perbandingan antara 

laba setelah pajak terhadap total 

modal atau total ekuitas. 

 

Populasi 
Populasi pada penelitian ini 

adalah Perusahaan Ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 sebanyak 27 perusahaan 

(sumber: www.sahamok.net) 

Sampel  
Sampel dipilih dengan metode 

purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel sesuai tujuan penelitian atau 

pertimbangan tertentu. Metode tersebut 

direalisasikan dengan judgment 

sampling, yaitu tipe pemilihan secara 

tidak acak yang informasinya diperoleh 

 𝐾𝑒𝑝𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠 ∶  
𝑃𝑡   −  𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∶  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  𝑋 100 % 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 ∶  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
  𝑋 100 % 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 ∶  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
  𝑋 100 % 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∶  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
  𝑋 100 % 
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dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan atau 

masalah penelitian. 

Adapun pertimbangan atau 

kriteria yang digunakan dalam 

pemilihan sampel penelitian ini 

adalah:  

1. Perusahaannya harus terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dan 

memberikan laporan 

keuangan berturut-turut 

secara lengkap di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2015, 

2016, 2017, 2018, dan 2019.  

2. Perusahaannya harus 

termasuk dalam kelompok 

perusahaan sub sektor 

perdagangan eceran.  

3. Perusahaannya harus 

menghasilkan laba selama 

tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 

dan 2019.  

Setelah dilakukan pemeriksaan 

data berdasarkan kriteria yang dibuat 

maka dari 27 perusahaan hanya 

mengambil 9 perusahaan, terdapat 

beberapa perusahaan yang dalam 

periode 2015, 2016, 2017, 2018, dan 

2019 ada yang sudah tidak aktif di 

Bursa Efek Indonesia, dan ada yang 

pernah tidak memberikan laporan 

keuangannya di Bursa Efek Indonesia 

dan beberapa perusahaan lagi ada 

yang rugi dalam tahun 2015, 2016, 

2017, 2018, dan 2019. Sampel yang 

terpilih dalam penelitian ini adalah: 

 

Data dan Metode Pengumpulan 

Data 

Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah data 

sekunder, yang berarti data yang 

sumbernya didapat secara tidak 

langsung berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang tersusun dalam 

arsip, baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan. 

Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang sumbernya diperoleh dari 

laporan keuangan dan Laporan Harga 

saham perusahaan ritel yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Pada penelitian ini metode 

pengumpulan data bersifat 

dokumenter yaitu dengan cara 

mengunduh data laporan keuangan 

dan harga saham historis dari Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Peneliti mengumpulkan data secara 

tahunan melalui laporan keuangan 

perusahaan dan harga saham yang 

dipublikasikan dalam dari tahun 2015 

sampai 2019 

PEMBAHASAN 

Obyek Penelitian  

 Obyek penelitian ini adalah 

perusahaan yang bergerak pada sub 

sektor perdagangan eceran yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

hingga tahun 2019 yang 

mempublikasikan laporan keuangan 

dan tahunan mulai tahun 2015-2019. 

Pemilihan objek penelitian ini 

No  Nama Perusahaan  Kode  

1  Ace Harware Tbk  ACES 

2  Sumber Alfaria Trijaya Tbk  AMRT 

3  Catur Sentosa Adiprana Tbk  CSAP 

4  Erajaya Swasembada Tbk  ERAA 

5  Matahari Departement Store Tbk  LPPF 

6  Mitra Adiperkasa Tbk  MAPI 

7  Midi Utama Indonesia Tbk  MIDI  

8  Ramayana Lestari Sentosa Tbk  RALS 

9  Tiphone Mobile Indonesia Tbk  TELE  
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menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel 

sesuai dengan tujuan atau 

pertimbangan tertentu. Metode 

tersebut di realisasikan secara 

justment sampling, yaitu tipe 

pemilihan secara tidak acak yang 

informasi nya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu 

sesuai dengan tujuan dan masalah 

penelitian. Berdasarkan pada kriteria 

pengambilan sampel pada bab 

sebelumnya, jumlah perusahaan 

keuangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia hingga tahun 2019 

serta mempublikasikan laporan 

keuangan dan tahunan perusahaan 

mulai dari tahun 2016-2019 terdapat 

9 perusahaan ritel. 

Analisa Deskriptive 

 

1. Pada tabel 4.1.2 

variabel dependen yakni 

keputusan investasi memiliki 

nilai rata-rata sebesar 0,711 

dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,23383. Nilai 

minimum keputusan investasi 

investor pada perusahaan ritel 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebesar -0,55 serta 

nilai maksimumnya sebesar 

0,53. Nilai positif atau negatif 

menunjukkan seberapa besar 

minat para investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan 

ritel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Apabila nilai 

rata- rata menunjukkan hasil 

positif maka menunjukkan 

pola kenaikan, sebaliknya jika 

nilai rata-rata menunjukkan 

hasil negatif maka 

menunjukkan pola penurunan. 

Nilai rata-rata keputusan 

investasi sebesar 0.711 

menunjukkan bahwa 

keputusan investasi dari 

investor pada perusahaan ritel 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2015 

hingga 2019 mengalami 

peningkatan sebesar 71,1%. 

2. Pada tabel 4.1.2 menunjukkan 

bahwa variabel independen 

current ratio memiliki nilai 

rata-rata sebesar 1,9453 dan 

nilai standar deviasi sebesar 

1,48988. Current ratio 

minimum yang dimiliki pada 

perusahaan ritel yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

sebesar 0,72 serta current 

ratio maksimum sebesar 5,99. 

Semakin besar nilai current 

ratio yang dimiliki oleh 

perusahaan, akan 

mempengaruhi minat investor 

untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Investor 

cenderung memilih 

perusahaan yang memiliki 

current ratio yang tinggi 

karena semakin tinggi current 

ratio yang dimiliki 

perusahaan maka kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek 

dapat dikatakan baik. 

Berdasarkan hasil rata-rata 

variabel current ratio 

menunjukkan bahwa rata-rata 

Tabel 4.1.2  

Hasil Statistik Deskriptif   

  N  Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation  

CR 36 .72  5.99  1.9453 1.48988 

DER 36  .24  4.29  1.8531 1.04144  

ROA 36  .01  59.77 18.3781  19.33424 

ROE 36  .03  19.90  7.0553  6.19738 

KEPT INVEST  -.55 .53 .0711 .23383 

   Sumber: Hasil Olahan Penulis Berdasarkan Output SPSS 24  
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nilai current ratio perusahaan 

ritel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sebesar 

1.9453. Artinya, perusahaan 

mampu untuk mengembalikan 

hutang jangka pendeknya 

dengan rasio perbandingan 

1:2. 

3. Pada tabel 4.1.2 menunjukkan 

bahwa variabel independen 

debt to equity ratio memiliki 

nilai rata-rata sebesar 1,8531 

dan nilai standar deviasi 

sebesar 1,04144. Debt to 

equity ratio minimum yang 

dimiliki pada perusahaan ritel 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebesar 0,24 serta 

debt to equity ratio 

maksimum sebesar 4,29. 

Semakin besar debt to equity 

ratio yang dimiliki oleh 

perusahaan, akan 

mempengaruhi minat investor 

untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Investor 

cenderung memilih 

perusahaan yang memiliki 

debt to equity ratio yang 

rendah karena semakin tinggi 

debt to equity ratio yang 

dimiliki perusahaan akan 

meningkatkan kewajiban 

perusahaan jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

Berdasarkan hasil rata-rata 

variabel debt to equity ratio 

menunjukkan bahwa rata-rata 

asset perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dibiayai oleh 

hutang sebesar 185,31%, yang 

kemungkinan besar semua 

kegiatan perusahaan di biayai 

oleh hutang. 

4. Pada tabel 4.1.2 menunjukkan 

bahwa variabel independen 

Return on Assets memiliki 

nilai rata rata sebesar 18,3781 

dan nilai standar deviasi 

sebesar 19,33424. Return on 

Assets minimum yang dimiliki 

perusahaan ritel yang terdaftar 

di Bursa Efek  Indonesia  

sebesar 0,01 serta Return on 

Assets maksimum sebesar 

59,77. Semakin besar nilai 

Return on Assets yang 

dimiliki oleh perusahaan, 

akan mempengaruhi minat 

investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut. 

Investor cenderung memilih 

perusahaan yang memiliki 

total profit atau laba yang 

tinggi karena semakin tinggi 

laba yang dimiliki perusahaan 

menandakan bahwa 

perusahaan mampu mengelola 

dengan baik aset yang dimiliki 

sehingga tidak menghasilkan 

kerugian. Berdasarkan hasil 

rata-rata variabel Return on 

Assets menunjukkan bahwa 

rata-rata perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia memiliki laba 

bersih sebesar 1.933,42% dari 

total asset yang dimiliki 

perusahaan. 

5. Pada tabel 4.1.2 menunjukkan 

bahwa variabel independen 

Return on Equity memiliki 

nilai rata rata sebesar 7,0553 

dan nilai standar deviasi 

sebesar 6,19738. Return on 

Equity minimum yang 

dimiliki perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia  sebesar 0,03 serta  
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Return on Equity maksimum 

sebesar 19,90. Semakin besar 

nilai Return on Equity yang 

dimiliki oleh perusahaan, 

akan mempengaruhi minat 

investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut. 

Investor cenderung memilih 

perusahaan yang memiliki 

total profit atau laba yang 

tinggi karena semakin tinggi 

laba yang dimiliki perusahaan 

menandakan bahwa 

perusahaan mampu mengelola 

dengan baik modal yang 

dimiliki sehingga tidak 

menghasilkan kerugian. 

Berdasarkan hasil rata-rata 

variabel Return on Equitas 

menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan ritel yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

memiliki laba bersih sebesar 

619,74% dari total modal 

yang dimiliki perusahaan. 

UJI  ASUMSI KLASIK 

Uji Normalitas 

 

Berdasarkan Tabel 4.1.3.1 

diketahui bahwa hasil outlier yang 

dilakukan pada variabel penelitian 

telah menunjukkan hasil yang 

signifikan. Outlier dilakukan 

sebanyak satu kali dan ada 9 sampel 

yang dikurangi, sehingga diperoleh 

hasil 

yang 

signifikan yaitu 

Sig. = 0.200. Dimana nilai Sign 

hitung > 0.05, maka data tersebut 

terdistribusi normal 

 

Berdasarkan tabel 4.1.3.2 nilai 

probabilitas sebesar 0,200 > 0,05. 

Hasil ini menyatakan bahwa variabel 

pada penelitian ini terdistribusi secara 

normal dan memenuhi syarat uji 

normalitas sehingga dapat digunakan 

sebagai variabel penelitian. 

Uji Heteroskedastisitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil olah SPSS uji 

heteroskedastisitas pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa tidak ada nilai 

signifikan variabel bebas hasil regresi 

antara absolut residual dengan 

variabel bebas yang kurang dari α = 

0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tersebut tidak 

mengalami kasus kasus 

heteroskedastisitas 

Tabel 4.1.3.1.1 

Tahapan Outlier Uji Normalitas 

Uji Normalitas Jumlah Data Outlier Data Akhir Sig. 

Tahap 1 45 (9) 36 0.200 

Sumber : Data diolah 

Tabel 4.1.3.1.2 

Hasil Uji Normalitas Nilai Perusahaan, Profitabilitas, dan Struktur 

Kepemilikan Institusional 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

36 

.200 

Sumber : Data diolah 

Tabel 4.1.3.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas current ratio, debt to equity ratio, Return 

on Assets, dan Return on equity 

Model Sig. 

CR 

DER 

ROA 

RO 

.070 

.524 

.694 

.500 

    Sumber : Data diolah 
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Uji Multikolinearitas 

Dari hasil pengolahan SPSS 

24 yang dapat di lihat pada tabel 

diatas menunjukkan bahwa semua 

nilai VIF < 10 dan semua nilai 

tolerance > 0,10 , maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

independen pada regresi tersebut 

tidak mempunyai masalah 

multikolinieritas. 

Uji F 

 

Dari hasil olah SPSS diatas 

menunjukkan bahwa nilai sig = 0,048 

< α = 0,05, keputusan tolak H0, hal ini 

dapat disimpulkan bahwa model Fit 

atau sesuai sehingga dapat dilakukan 

interpretasi lebih lanjut.  

Uji Hipotesis 

 

 Berdasarkan hipotesis yang 

telah ditulis oleh SPSS 24 pada tabel 

diatas, variabel independen yang 

menunjukkan nilai pvalue/sig <0,05 

adalah variabel ROA. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa ROA 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan investasi dengan 

tingkat toleransi kesalahan sebesar 

5% dan dapat dikatakan bahwa 

hipotesis 3 diterima dan hipotesis 1,2, 

dan 4 ditolak.  

Ketepatan Model 

Dari hasil pengolahan SPSS 

24 yang dapat dilihat pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa nilai Adj R 

square = 0,163 , maka dapat 

disimpulkan bahwa besar pengaruh 

current ratio, debt to equity ratio, 

Return on Assets, dan Return on 

equity terhadap Keputusan Investasi 

sebesar 16,30 % yang berarti ada 

faktor lain sebesar (100 -16,3)% yang 

tidak masuk dalam model yang 

dijelaskan oleh error. 

Analisa Regresi Berganda 

 

Berdasarkan tabel 

Coefficients diatas maka dapat dibuat 

persamaan / model regresi linear 

berganda sebagai berikut : 

Tabel 4.1.3.3 

Hasil Uji Multikolinearitas current ratio, debt to equity Ratio, Return 

on Assets dan Return on Equity 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

CR 

DER 

ROA 

ROE 

.619 

.339 

.134 

.171 

1.616 

2.951 

7.457 

5.862 

Sumber : Data diolah 

Tabel 4.12 

Hasil Uji F Current Ratio, Debt to equity Ratio, Return on Assets, 

dan Return on Equity 

 

Model F Sig. 

Regression 2.709 .048 

 

Tabel 4.1.5 

Hasil Uji T current ratio, debt to equity ratio, Return on Assets, dan 

Return On Equity 

Model T Sig. 

(Constant) 

CR 

DER 

ROA 

ROE 

.036 

.526 

.034 

2.281 

-1.845 

.972 

.603 

.973 

.030 

.075 

Sumber : Data diolah 

Tabel 4.1.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Current Ratio, Debt to equity Ratio, 

Return on Assets dan Return on Equity 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .509 .259 .163 .21388 

Sumber : Data diolah 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Current Ratio, Debt to 

Equity Ratio, Return on Assets, dan Return on Equity 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

(Constant) 

CR 

DER 

ROA 

ROE 

.006 

.016 

.002 

.012 

-.026 

.157 

.031 

.060 

.005 

.014 
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Kept Invest = 0,006 + 0,016 

(CR) + 0,002 (DER) + 0,012 (ROA) – 

0,026 (ROE) + e 

Interprestasi dari model diatas 

sebagai berikut : 

1. Jika semua variabel dianggap 

konstan (tidak berpengaruh) 

maka nilai Keputusan 

Investasi sebesar 0.006  

2. Setiap kenaikan satu satuan  

unit CR akan menaikkan nilai 

keputusan investasi  sebesar 

koefisien regresi CR = 0,016 

dengan asumsi variabel bebas 

selain CR dianggap konstan 

(tidak berpengaruh) 

3. Setiap kenaikan satu satuan  

unit DER akan menaikkan 

nilai keputusan investasi  

sebesar koefisien regresi DER 

= 0,002 dengan asumsi 

variabel bebas selain DER 

dianggap konstan (tidak 

berpengaruh) 

4. Setiap kenaikan satu satuan  

unit ROA akan menaikkan 

nilai keputusan investasi  

sebesar koefisien regresi ROA 

= 0,012 dengan asumsi 

variabel bebas selain ROA 

dianggap konstan (tidak 

berpengaruh) 

5. Setiap kenaikan satu satuan  

unit ROE akan menurunkan 

nilai keputusan investasi  

sebesar koefisien regresi ROE 

= 0,031 dengan asumsi 

variabel bebas selain ROE 

dianggap konstan (tidak 

berpengaruh) 

Pengaruh current ratio terhadap 

keputusan investasi 

 Pada hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa current ratio 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi pada perusahaan 

ritel yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, yang berarti semakin 

tinggi current rasio maka semakin 

rendah keputusan investasi yang 

dilakukan oleh investor. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio 

terhadap keputusan investasi 

Dari hasil penelitian diperoleh 

koefisien DER dengan nilai 

signifikan 0,973. Hal ini 

menunjukkan bahwa Debt to equity 

ratio tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi. Debt to equity 

ratio adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, 

baik jangka pendek maupun jangka 

panjang apabila perusahaan 

dibubarkan. Berdasarkan hasil 

penelitian ini didapatkan bahwa 

Keputusan investasi yang dilakukan 

oleh investor tidak didasari oleh rasio 

Debt to equity. 

Pengaruh Return on Assets 

terhadap keputusan investasi 

Koefisien ROA diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,030 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05 maka H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

ROA berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. ROA (Return 

on Asset) menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

dari aset yang dipergunakan. 
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Pengaruh Return on Equity 

terhadap keputusan investasi 

Pada penelitian ini 

menjelaskan bahwa Retun on Equity 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan investasi perusahaan ritel. 

Naik turunnya profit yang dihasilkan 

perusahaan ritel, tidak berdampak 

apapun terhadap keputusan investasi 

pada saham. Variabel Return On 

Equity (ROE) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap return 

saham menandakan bahwa 

perusahaan tidak dapat menjamin 

ekuitasnya dengan laba. Perusahaan 

yang masih berukuran kecil memiliki 

nilai ROE yang cenderung meningkat 

dengan cepat sejalan dengan 

peningkatan laba bersih (earning). 

Hal itu menyebabkan regresi linier 

dengan sample perusahaan yang 

mempunyai fase pertumbuhan yang 

berbeda memberikan hasil yang tidak 

signifikan. 

Kesimpulan, Keterbatasan, dan 

Saran 

Kesimpulan 

Hasil pengujian hipotesis 

dengan analisis regresi linear 

berganda pada variabel independen 

current ratio, Debt to equity Ratio, 

Return on Assets, dan Return on 

Equity terhadap keputusan investasi 

saham pada perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji 

signifikan atau uji F 

membuktikan bahwa variabel 

current ratio, Debt to equity 

ratio, Return on Assets dan 

Return on Equity berpengaruh 

secara signifikan atau 

bersama-sama terhadap 

keputusan investasi pada 

perusahaan ritel yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Berdasarkan hasil uji parsial 

atau uji t membuktikan bahwa 

dari keempat variabel 

independen yang ada dalam 

model penelitian, hanya 

variabel Retun on Assets yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan investasi 

pada perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Sedangkan 

variabel lain dalam model 

seperti Current ratio, Debt to 

equity ratio, dan Return on 

Equity tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

investasi pada saham. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki 

kekurangan yang menjadi 

keterbatasan dalam penelitian. 

Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah ada perusahaan ritel yang tidak 

sesuai kriteria dalam pengujian antara 

lain : 

1. perlu dilakukan tahap outlier 

yang menyebabkan sampel 

pada penelitian berkurang 

yang awalnya 45 sampel 

menjadi 36 sampel.   

2. Adanya sampel perusahaan 

ritel yang belum menerbitkan 

laporan tahunan secara 

berturut-turut pada periode 

2015-2019.  

3. Variabel yang digunakan pada 

penelitian ini hanya sebatas 

variabel dari segi rasio 

keuangan saja 
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4. Hanya memakai satu sektor 

dalam penelitian yakni sektor 

pertambangan saja.   

Saran 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan, peneliti menjelaskan 

beberapa saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak terkait, antara 

lain: 

1. Penelitian ini hanya 

menggunakan runtut waktu 

selama 5 tahun, mulai dari 

tahun 2015 hingga 2019. Perlu 

adanya penambahan data 

runtut waktu dalam analisis 

keputusan investasi di 

penelitian selanjutnya. 

2. Penelitian ini hanya 

menggunakan variabel 

independen rasio keuangan. 

Perlu pengembangan variabel 

lain terhadap keputusan 

investasi. 

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya 

memilih sampel yang tepat 

yang digunakan dalam 

penelitian sehingga hasilnya 

dapat lebih akurat. 
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