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MOTTO 

 

 “Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu 

akan hidup selamanya” 

(Mahatma Gandhi) 

 

 

 

“Sukses bukanlah final, kegagalan tak terlalu fatal. Keberanian untuk melanjutkan 

yang lebih penting” 

(Winston S. Churcill)  
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ABSTRAK  

  Fawaati Fatmi Amiriyah, NIM 1722100036, Skripsi, Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, 

“Pengaruh Current ratio, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, dan 

Return on Asset terhadap Return Saham dengan Nilai Tukars sebagai 

Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2017-2019” 

 

  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh current ratio, 

total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap return 

saham dengan nilai tukar sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

   

  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Jumlah sampel penelitian 

adalah sebanyak 39 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Metode analisis yang digunakan antara lain uji deskriptif, 

uji asumsis klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi 

serta uji heteroskedastisitas, uji determinasi, dan uji hipotesis menggunakan 

metode regresi sederhana dan uji  Moderate Regression Analysis (MRA). 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara uji parsial current ratio, debt 

to equity ratio, dan return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

return saham  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019. Total asset turnover berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sedangkan dalam uji MRA, Nilai tukar 

mampu memperkuat pengaruh debt to equity ratio dan total asset turnover 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019. Untuk nilai tukar tidak mampu memoderasi 

pengaruh current ratio terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 

 

 

Kata Kunci : Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Debt to 

Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Return Saham 

(RS), Nilai Tukar (KURS) 
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 ABSTRACT  

Fawaati Fatmi Amiriyah, NIM 1722100036, Thesis, Accounting 

Study of the Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten 

“Effects of Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, and 

Return on Asset on the Stock Return Using Exhange Rate as a Moderating 

Variable in Manufacturing Companies Listed on The Indonesia Stock 

Exchange in 2017-2019” 

This studi aims to examine the effect of current ratio, total asset 

turnover, debt to equity ratio, and return on asset on the stock return with 

exchange rate as a moderating variable in manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. 

The population in this study are manufacturing companies listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2019. Amount of samples in this study are 39 

companies. Sampling method using purposive sampling technique. The statistical 

method used desccriptive statistical tests, classical assumption test including 

normality test, multicollinearity test, autokorelasion test, heteroscedasticity test, 

determination test, and hypothesis test using the simple regression method and the 

Moderate Analysis (MRA) test. 

The result of this study indicate that partial test current ratio, debt 

to equity ratio, and return on asset have negative and significant to stock return in 

manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. Total 

asset turnover have positive and significant to stock return in manufacturing 

companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. Meanwhile MRA 

test, currency exchange rate strengthen effect of debt to equity ratio and total 

asset turnover to stock return in manufacturing companies listed on Indonesia 

Stock Exchange in 2017-2019. To currency exchange rate is not able to a variable 

moderate effect of current ratio and return on asset to stock return in 

manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. 

 

 

Keywords: Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Debt to Equity 

Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Stock Return (RS) Kurs 

(KURS) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Investasi merupakan istilah penanaman modal dalam bentuk satu 

aktiva atau lebih yang dimiliki perseorangan atau sebuah organisasi dengan 

harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam sudut 

pandang investor, investasi dilakukan agar mendapatkan keuntungan berupa 

meningkatnya harga saham yang telah diinvestasikan. Sedangkan dari sudut 

perusahaan adanya investasi mengakibatkan bertambahnya modal perusahaan 

untuk memproduksi barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat juga 

digunakan untuk memperluas pangsa pasar yang dituju (Sukirno, 2012). 

Tujuan para investor berinvestasi saham yaitu untuk memperoleh 

return atau pengembalian hasil yang nantinya dapat menjamin kegiatan di 

masa mendatang. Return saham dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

internal yang berasal dari dalam perusahaan ialah kinerja perusahaan dan faktor 

eksternal yang berasal dari luar perusahaan seperti tingkat suku bunga, inflasi, 

jumlah uang yang beredar, dan nilai tukar. Selain itu, faktor lainnya yang juga 

dapat mempengaruhi return saham adalah sentimen pasar. Saham juga 

memiliki banyak peminat dikarenakan oleh saham memberikan return  yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan sekuritas pasar modal lainnya. 

Hal ini semakin memotivasi para investor untuk berinvestasi saham. 

Return saham yang diterima berupa dua jenis yaitu dividen tunai dan capital 



3 
 

  
 

gain. Dividen tunai merupakan cerminan pendapatan secara periodik yang 

didapatkan dari suatu investasi, dividen yang diterima disesuaikan dengan 

persentase kepemilikan saham. Kemudian capital gain merupakan selisih harga 

antara harga beli dan harga jual dalam suatu saham. Jika harga beli saham 

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual maka investor 

mendapatkan kerugian atau yang disebut dengan capital loss (Boentoro dan 

Widyarti, 2018 dalam Gani, 2020). Semakin tinggi harga jual saham daripada 

harga belinya, maka return saham yang akan diperoleh investor semakin besar. 

Sebaliknya, semakin rendah harga jual saham daripada harga belinya, maka 

return saham yang akan diperoleh investor semakin kecil. Investor yang 

tertarik memperoleh return saham berupa capital gain ini harus dapat 

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi return saham sebagai dasar 

pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli saham. 

Seorang investor yang rasional pasti ingin meminimalkan 

ketidakpastian dan memaksimalkan tingkat pengembalian yang diharapkan, 

salah satu cara yang digunakan oleh investor untuk menganalisis kinerja 

perusahaan. Analisis yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut 

adalah analisis fundamental dan analisis teknikal (Tandelilin, 2011 dalam 

penelitian Astuti, 2020). Analisis fundamental adalah suatu pendekatan untuk 

menghitung nilai intrinsik saham biasa (common stock) dengan menggunakan 

data keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menjadi bahan 

pokok untuk menentukan investasi dalam bentuk saham melalui analisis 

fundamental. Sedangkan analisis teknikal merupakan upaya untuk 
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memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu 

yang lalu, volume perdagangan dan indeks harga saham gabungan. Perubahan 

harga saham cenderung bergerak pada suatu arah tertentu. Analisis teknikal 

lebih memperhatikan pada apa yang seharusnya terjadi. Para pelaku pasar 

modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan informasi tersebut untuk 

meraih keuntungan dari investasi mereka. 

Return saham yang diterima oleh para investor dapat dipengaruhi oleh 

faktor mikro. Salah satu cara yang digunakan oleh investor untuk menganalisis 

kinerja perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Hanafi dan 

Halim (2009) berpendapat bahwa analisis rasio bermanfaat untuk melihat 

prospek dan risiko perusahaan pada masa yang akan datang. 

Rasio keuangan yang dianalisis pertama pada penelitian ini adalah 

rasio likuiditas. Menurut Hanafi dan Halim (2009) rasio likuiditas atau sering 

juga disebut rasio modal kerja, merupakan rasio untuk mengukur likuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif 

terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban 

perusahaan).  Dalam penelitian ini tingkat likuiditas diukur dengan dengan 

current ratio. Menurut Hanafi dan Halim (2009), current ratio adalah rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah menjadi kas 

dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). Current ratio yang rendah 

menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan buruk. Sebaliknya, jika current 

ratio tinggi, likuiditas perusahaan relatif baik hal itu menunjukkan semakin 



5 
 

  
 

tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

(termasuk didalamnya kewajiban membayar dividen kas yang terutang).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Sinarwati, dan Atmadja (2015) 

dalam Istiqomah (2019), Ariyanti (2016), dan Nandani dan Sudjarni (2017) 

menyatakan current ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Namun bertolak belakang dengan penelitian dari Kurniatun, Susantara dan 

Saryadi (2015), Gumilang, Yunita, dan Iradianty (2016), Tumonggor, Murti, 

dan Rate (2017) dalam Astuti (2020), Syahbani, Murni, dan Fredy (2018) 

dalam Istiqomah (2019), dan Kumaladewi (2019) yang menyatakan current 

ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian Nastiti (2019) 

mengatakan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap return saham, 

sedangkan penelitian Haryani dan Denies (2018) menyatakan bahwa current 

ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Menurut Hanafi dan Halim (2009), rasio aktivitas merupakan rasio 

yang digunakan untuk melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa 

tingkat aktiva-aktiva tersebut pada tingkat tertentu. Total Asset Turnover 

(TATO) menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan 

keseluruhan aktiva untuk meningkatkan nilai penjualan dan meningkatkan laba 

(Sartono, 2001 dalam Setiawan, 2016). Semakin tinggi rasio total asset 

turnover, menunjukkan semakin baik penggunaan aset perusahaan secara 

efisien sehingga memberi dampak yang baik bagi perusahaan karena laba yang 

diperoleh semakin tinggi. Laba yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

membagikan dividen, sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi dan 
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permintaan atas saham perusahaan akan meningkat yang diiringi dengan 

meningkatnya harga saham dan return saham. Pernyataan ini sesuai dengan 

hasil penelitian Zamzami dan Afif (2015), dan Ariyanti (2016), dan 

Himmatussuhra, Mardani, dan Khoirul (2018) menyatakan bahwa total asset 

turnover memiliki pengaruh terhadap return saham, yang berarti total asset 

turnover tinggi cenderung memiliki return saham yang lebih tinggi pula. 

Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Aison dan 

Suryaningsih (2013), Ananto (2014), dan Kumaladewi (2019) yang 

menyatakan bahwa total asset turnover tidak berpengaruh terhadap return 

saham. 

Menurut Hanafi dan Halim (2009), rasio solvabilitas atau leverage 

ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Pada penelitian ini yang digunakan 

adalah debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas (modal). Selain digunakan untuk melihat struktur 

permodalan perusahaan, juga bisa digunakan untuk tingkat solvabilitas 

(penggunaan hutang) terhadap total shareholder’s equity (Ang, 1997 dalam 

penelitian Setiawan, 2016). Semakin tinggi debt to equity ratio menunjukkan 

semakin tinggi komposisi utang perusahaan dibandingkan dengan modal 

sendiri sehingga berdampak besar pada beban perusahaan terhadap pihak luar, 

utang yang tinggi juga meningkatkan risiko pada perusahaan (Murhadi, 

2013:61 dalam penelitian Istiqomah, 2019). Penelitian Haryani dan Denies 

(2018), dan Tresnasih (2019) menunjukkan debt to equity ratio memiliki 
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pengaruh positif signifikan terhadap return saham, namun hasil penelitian 

tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian 

Kurniawan, Ghasarma, dan Yuliani (2016), dan Sari (2019) menyatakan bahwa 

debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Hasil 

penelitian Kurniatun dkk. (2015), Syahbani dkk. (2018) dalam penelitian 

Istiqomah (2019), Adnan dan Iridianty (2018), Kumaladewi (2019), dan Nastiti 

(2019) yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

Menurut Hanafi dan Halim (2009), rasio profitabilitas merupakan 

rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat, penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Rasio 

profitabilitas dapat diukur dengan return on asset yang mengukur efektivitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya (Horne dan Wachowicz, 2012 dalam Gani, 2020). Di 

samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukan produktivitas dari 

seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.  

Semakin besar return on asset maka akan semakin baik bagi perusahaan, 

karena menunjukkan bahwa total aktiva yang dipergunakan untuk operasi 

perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Semakin rendah return 

on asset mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu mengoptimalkan 

aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba dan kurang efektifnya 

perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penelitian Indah (2016), dan Mayuni dan Suarjaya (2018) menyatakan bahwa 
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return on asset berpengaruh positif terhadap return saham. Bertolak belakang 

dengan penelitian Dwiales, Juanita, Bias, dan Darmayanti (2016), dan Setiyono 

(2016) menyatakan bahwa return on asset berpengaruh negatif terhadap return 

saham. Sedangkan penelitian Kurniawan (2017), Anggrelita (2018), dan 

Kumaladewi (2019) menyatakan bahwa return on asset tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi 

mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan. 

Faktor makro ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja 

saham maupun kinerja perusahaan antara lain tingkat suku bunga, inflasi, dan 

nilai tukar. Nilai tukar suatu mata uang merupakan hasil interaksi antara 

kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. 

Haryanto (2007) dalam Anggrelita (2018) berpendapat bahwa 

eksposur fluktuasi nilai tukar merupakan suatu risiko yang akan dihadapi oleh 

perusahaan yang timbul akibat naik turunnya kurs mata uang. Hal ini karena 

perubahan nilai tukar akan mengakibatkan perubahan penerimaan dan 

pengeluaran perusahaan sehingga akan mempengaruhi besarnya laba rugi 

perusahaan. Perubahan nilai tukar ini juga akan mempengaruhi kinerja 

operasional perusahaan dan nilai perusahaan. Perubahan ini akan 

mempengaruhi berbagai bidang di perusahaan terutama akan berdampak besar 

bagi kinerja internal perusahaan. Penyebab dampak ini begitu terasa karena 

perubahan nilai tukar akan mempengaruhi perubahan arus kas masuk dan arus 

kas keluar terutama bagi perusahaan yang operasionalnya di dominasi dalam 
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mata uang domestik. Selain penerimaan, perubahaan nilai tukar juga akan 

merubah besarnya hutang luar negeri yang besar kecilnya hutang akan 

mempengaruhi laba rugi perusahaan. 

Nilai tukar kurs memiliki hubungan positif terhadap return saham. 

Nilai kurs yang menguat menandakan perekonomian yang berkembang dan 

menarik untuk kegiatan investasi. Apabila nilai rupiah mengalami apresiasi, 

minat investor berinvestasi dalam pasar modal juga mengalami peningkatan. 

Hal ini akan berdampak terhadap kenaikan harga saham, yang berarti jika 

seseorang menginvestasikan dananya di pasar saham, maka return saham yang 

diperoleh atas saham tersebut juga akan tinggi (Halim, 2013 dalam Anggrelita, 

2018). 

Penelitian Suyati (2015) dalam Istiqomah (2019) mengindikasikan 

bahwa nilai tukar ternyata memberikan pengaruh positif terhadap return 

saham. Dimana nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar tentunya akan 

berpengaruh kepada besarnya keuntungan yang akan didapatkan oleh 

perusahaan. Namun penelitian Haryani dan Denies (2018) berbeda dengan 

penelitian sebelumnya bahwa nilai tukar dengan return saham memiliki 

pengaruh negatif terhadap return saham. Sedangkan penelitian Gumilang, 

Yunita, dan Iradianty (2016) menyatakan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Nilai tukar pada penilitian ini memiliki peran sebagai variabel 

moderasi. Variabel moderasi merupakan sebuah variabel yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel 
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yang lain. Nilai tukar dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

profitabilitas terhadap return. Pada saat nilai tukar rupiah menguat, maka akan 

mengakibatkan peningkatan terhadap laba suatu perusahaan serta dapat 

mempengaruhi hutang perusahaan menjadi lebih rendah, dan meningkatkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Tresnasih (2019) pada 

penelitiannya menunjukkan hasil bahwa ketika nilai tukar yang digunakan 

sebagai variabel moderasi, ditemukan bahwa nilai tukar dapat memoderasi 

return on asset, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Namun 

berbeda dengan penelitian Surono dan Hadinata (2020) yang menunjukkan 

bahwa nilai tukar tidak dapat memoderasi cash ratio, debt to equity ratio, dan 

return on asset terhadap return saham pada perusahaan perkebunan yang 

terdaftar di BEI Periode 2014-2018. 

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengaruh current ratio, total 

asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap return saham 

dengan nilai tukar (kurs) sebagai variabel pemoderasi menunjukkan hasil yang 

tidak konsisten satu sama lain. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada jenis rasio, sampel penelitian, objek penelitian, dan 

periode waktu yang digunakan. 

Perusahaan manufaktur dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini 

karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang melakukan proses 

produksi yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau 

barang jadi yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk menjalankan 
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kegiatan-kegiatan operasionalnya (Anggono, 2019) dalam penelitian Triyani 

(2020). Sektor manufaktur ini juga memegang peranan penting dalam evaluasi 

dan perencanaan investasi, karena saham yang beredar banyak dan menjadi 

favorit investor. Pada laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

(www.kemenkeu.go.id), Badan Pusat Statistika mencatat ekonomi Indonesia 

tahun 2018 tumbuh 5,17% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 

5,07%. Perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk 

Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp14.837,4 triliun 

dan PDB per kapita mencapai Rp56,0 juta atau US$3.927,0. Industri 

pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) Nasional tahun 2018 yakni 19,89%. Sedangkan pada laman 

Badan Pusat Statistika (www.bps.go.id), mencatat perekonomian Indonesia 

tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar 

harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB perkapita 

mencapai Rp59,1 Juta atau US$4 174,9. Ekonomi Indonesia di tahun 2019 

tumbuh 5,02% lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari 

sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya 

sebesar 10,55%. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Current ratio, Total Asset Turnover, Debt 

to Equity Ratio, dan Return on Asset terhadap Return Saham dengan Nilai 

Tukar sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”. 

http://www.kemenkeu.go.id/
http://www.bps.go.id/
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas 

maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah current ratio berpengaruh positif terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

2. Apakah total asset turnover berpengaruh positif terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

3. Apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

4. Apakah return on asset berpengaruh positif terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019? 

5. Apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh current ratio terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2017-2019? 

6. Apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh total asset turnover 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2017-2019? 

7. Apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh debt to equity ratio 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2017-2019? 
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8. Apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh return on asset terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2017-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah current ratio berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

2. Untuk menguji apakah total asset turnover berpengaruh positif terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2017-2019. 

3. Untuk menguji apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2017-2019. 

4. Untuk menguji apakah return on asset berpengaruh positif terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

5. Untuk menguji apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh current 

ratio terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2017-2019. 

6. Untuk menguji apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh total asset 

turnover terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2017-2019. 
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7. Untuk menguji apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh debt to 

equity ratio terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2017-2019. 

8. Untuk menguji apakah nilai tukar mampu memperkuat pengaruh return on 

asset terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2017-2019. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

investor dan calon investor mengenai pengaruh current ratio, total asset 

turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap return saham 

sehingga akan membantu investor dan calon investor dalam memprediksi 

return saham dan pengambilan keputusan investasi. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

perusahaan dalam mempertimbangkan pengaruh variabel current ratio, 

total asset turnover, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap 

return saham. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam 

mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja keuangan sehingga 

dapat mengoptimalkan return saham. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang 

berkaitan dengan menganalisis return saham. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh simpulan sebagai berikut ini.  

1. Current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2019. Perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi dapat 

mengurangi minat para investor dalam menanamkan modalnya, karena nilai 

current ratio yang tinggi artinya pengelolaan aktiva lancarnya kurang 

berjalan dengan baik, karena banyaknya aktiva lancar yang menganggur 

dan tidak dapat dioptimalkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan 

menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Dengan 

menurunnya minat investor untuk berinvestasi akan memberi dampak 

terhadap menurunnya tingkat harga saham sehingga berakibat pula pada 

menurunnya tingkat return saham perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ariyanti (2016) yang 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif  terhadap return 

saham. 

2. Total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2019. Semakin tinggi nilai total asset turnover menunjukkan 
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semakin efisien perusahaan tersebut dalam menggunakan aktiva perusahaan 

untuk penjualan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki nilai 

total asset turnover tinggi akan menarik para investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersbut, terutama perusahaan manufaktur. Keberadaan 

total asset turnover yang tinggi mampu meningkatkan kinerja perusahan 

semakin baik, sehingga return saham pun diharapkan akan meningkat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kurniatun dkk. (2015), dan Ariyanti (2016) yang 

menyatakan bahwa total asset turnover berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

3. Debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2019. Tingkat debt to equity ratio yang tinggi menunjukkan 

komposisi total hutang (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) 

semakin besar apabila dibandingkan dengan total modal sendiri, hal ini 

disebabkan karena kenaikan utang pada perusahaan sesungguhnya tidak 

hanya memberi dampak yang positif bagi perusahaan namun juga akan 

memberikan dampak yang negatif, sehingga investor cenderung 

mempertimbangkan informasi mengenai debt to equity ratio dalam 

pengambilan keputusan investasi.  Hal ini akan mengurangi minat investor 

dalam menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan. Penurunan 

minat investor dalam menanamkan dananya ini akan berdampak pada 

penurunan harga saham perusahaan, sehingga return perusahaan juga 
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semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan dkk. (2016), dan Sari (2019) 

yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham. 

4. Return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2019. Apabila perusahaan memiliki return on asset yang tinggi belum 

tentu perusahaan memberikan keuntungan periodik atas saham yang 

dimiliki oleh investor pada periode tertentu, sehingga pada laba yang tinggi 

tetapi tidak disertai pembagian keuntungan yang konsisten maka kontribusi 

pada return saham menjadi rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwiales dkk. (2016), dan 

Setiyono (2016) yang  menyatakan bahwa return on asset  bepengaruh 

negatif terhadap return saham. 

5. Nilai tukar tidak mampu memoderasi pengaruh current ratio terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019. Ketika nilai tukar melemah tidak akan 

memperlemah pengaruh current ratio terhadap return saham. Sebaliknya, 

ketika nilai tukar menguat tidak akan memperkuat pengaruh current ratio 

terhadap return saham. Hal ini disebabkan, sebagian laporan keuangan 

perusahaan dalam penelitian ini menggunakan mata uang rupiah. Dengan 

demikian, sebagian besar perusahaan dalam penelitian ini tidak perlu 

mengkonversi mata uang rupiah ke mata uang asing untuk mencatat hutang 
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jangka pendeknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Istiqomah (2019) yang  menyatakan 

bahwa nilai tukar tidak mampu memoderasi pengaruh current ratio 

terhadap return saham. 

6. Nilai tukar mampu memperkuat pengaruh total asset turnover terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019. Menguatnya nilai tukar rupiah akan 

menurunkan harga bahan baku. Apabila harga bahan baku turun akan 

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperoleh ketersediaan 

bahan baku yang melimpah. Sehingga aktivitas operasional tentu akan 

berjalan lancar. Hal ini mengakibatkan perputaran aset perusahaan akan 

semakin cepat. Kenaikan laba dapat meningkatkan return saham yang 

diperoleh investor. Sebaliknya, ketika nilai tukar terdepresiasi harga bahan 

baku akan mahal, sehingga ketersediaan bahan baku menjadi berkurang. 

Sehingga aktivitas operasional kurang berjalan dengan baik, menurunnya 

laba dapat menurunkan return saham pula. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramadani (2019) yang  

menyatakan bahwa nilai tukar mampu memoderasi total asset turnover 

terhadap return saham. 

7. Nilai tukar mampu mempekuat pengaruh debt to equity ratio terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019. Nilai tukar rupiah yang meningkat terhadap 

mata uang asing akan membuat perekonomian tumbuh secara positif 
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sehingga dapat mempengaruhi arus kas perusahaan dan kemampuan 

perusahaan dalam membayar utang. Arus kas yang lancar dan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang-utangnya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan 

jaminan return saham yang tinggi bagi investor. Sebaliknya, ketika nilai 

tukar terdepresiasi, akan mempersulit perusahaan untuk membayar utang 

jangka panjang maupu jangka pendeknya. Sehingga perusahaan tidak 

mampu memberikan jaminan return saham yang tinggi bagi investor. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Pramadani (2019), dan Rachmad (2020) yang  menyatakan bahwa nilai 

tukar mampu memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap return 

saham. 

8. Nilai tukar tidak mampu memoderasi pengaruh return on asset terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2019. Ketika nilai tukar rupiah menguat tidak akan 

memperkuat pengaruh return on asset terhadap return saham, begitu pula 

sebaliknya saat nilai tukar melemah tidak akan memperlemah pengaruh 

retun on asset terhadap return saham. Karena sebagian perusahaan dalam 

penelitian ini, laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah. 

Sehingga tidak akan memberi pengaruh kegiatan penjualan untuk 

menghasilkan laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Istiqomah (2019) yang  menyatakan 

bahwa nilai tukar tidak mampu memoderasi pengaruh return on asset 
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terhadap return saham. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa current ratio, debt to equity ratio, 

return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. 

Dengan ini, investor perlu kehati-hatian dalam menanamkan modalnya 

untuk berinvestasi, walaupun nilai current ratio tinggi namun tidak 

digunakan secara optimal, perusahaan tidak akan mampu memperoleh 

hasil yang maksimal. Semakin tinggi nilai debt to equity ratio maka 

semakin tinggi risiko yang akan dihadapi, salah satunya adalah 

kebangkrutan. Semakin tinggi nilai return on asset belum tentu perusahaan 

yang memiliki laba tinggi tetapi tidak disertai pembagian keuntungan yang 

konsisten maka kontribusi pada return saham menjadi rendah. Dan 

investor perlu mempertimbangkan dalam menanamkan modalnya, karena 

dalam penelitian ini variabel total asset turnover yang berpengaruh positif 

dan signifikan. Perusahaan yang memiliki nilai total asset turnover yang 

tinggi menunjukkan kinerja perusahaan itu baik, sehingga return saham 

pun diharapkan meningkat. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang bersifat objektif 
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dan relevan sehingga dapat meyakinkan para investor untuk mengambil 

keputusan beriventasi di perusahaan tersebut. Perusahaan diharapkan dapat 

lebih memperhatikan kemampuan dalam memperoleh laba dengan cara 

mengoptimalkan biaya yang akan dikeluarkan, agar return yang diterima 

lebih besar dan menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil analisis regresi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019 diperoleh adjusted R square sebesar 

16,8%, artinya masih 83,2% return saham dijelaskan oleh variabel lain, 

selain yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menambah variabel independen lain atau menambahkan 

periode tahun penelitian dalam melakukan penelitian terhadap return saham 

agar hasil yang didapat lebih baik. 
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