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ABSTRAK 

 

Yoga Dwi Afianto, NIM. 1722100017, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh Debt to 

Equity Ratio, Price Earnings Ratio, Kebijakan Dividen dan Total Aset 

Turnover terhadap Return Saham dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi 

pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei 2019 ”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji pengaruh debt 

to equity ratio terhadap return saham, yang kedua pengaruh price earning ratio 

terhadap return saham, yang ketiga untuk menguji pengaruh kebijakan dividen 

terhadap return saham, yang keempat untuk menguji pengaruh total asset 

turnover terhadap return saham, yang kelima untuk menguji pengaruh 

profitabilitas dalam memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap return 

saham, yang keenam untuk menguji pengaruh profitabilitas dalam memoderasi 

pengaruh price earning ratio terhadap return saham, yang ketujuh untuk menguji 

pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

return saham, dan yang kedelapan untuk menguji pengaruh profitabilitas dalam 

memoderasi pengaruh total asset turn over terhadap return saham. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Pemilihan sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling, diperoleh 41 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sampel penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, serta uji 

heteroskedastisitas, uji determinasi, dan uji hipotesis menggunakan metode 

Regresi Linier Berganda dan Uji Moderate Regression Analysis (MRA). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa price earning ratio dan total asset 

turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham tetapi debt to equity 

ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Kebijakan dividen 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan 

provitabilitas tidak memoderasi pengaruh debt to equity ratio, price earning ratio, 

dan kebijakan dividen terhadap return saham, akan tetapi  provitabilitas 

memoderasi pengaruh total asset turnover terhadap return saham. 

 

Kata Kunci: Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, Kebijakan Dividen, 

Total Asset Turnover, Return Saham, Profitabilitas. 
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ABSTRACT 

 

Yoga Dwi Afianto, NIM.  1722100017, Accounting Study Program, 

Faculty of Economics, Widya Dharma University Klaten, Thesis Title: "The Effect 

of Debt to Equity Ratio, Price Earnings Ratio, Dividend Policy and Total Assets 

Turnover on Stock Returns with Profitability as Moderator in Manufacturing 

Companies Listed on the 2019 Stock Exchange". 

The aim of this study is the first to examine the effect of debt to equity ratio 

on stock returns, the second is to check the effect of price earnings ratio on stock 

returns, the third is to examine the effect of dividend policy on stock returns, the 

fourth is to examine the effect of total asset turnover on stock returns. the fifth is 

to examine the effect of profitability in moderating the effect of debt to equity ratio 

on stock returns, the sixth is to examine the effect of profitability in moderating 

the effect of price earnings ratio on stock returns, the seventh is to examine the 

effect of profitability in moderating the effect of dividend policy on stock returns, 

and the eighth is to examine the effect of profitability in moderating the effect of 

total asset turnover on stock returns. 

The population of this study are manufacturing companies which listed on 

the Indonesia Stock Exchange in 2019. The sample selection is using purposive 

sampling technique, there are 41 companies fulfill the sample criteria for this 

study. The analytical methods include descriptive statistics, classical assumption 

tests including normality tests, multicollinearity tests, as well as 

heteroscedasticity tests, determination tests, and hypothesis testing using Multiple 

Linear Regression and Moderate Regression Analysis (MRA) methods. 

The results of this study indicates that the price earning ratio and total 

asset turnover did not have effect significantly on stock returns, but the debt to 

equity ratio have positive and significant effect on stock returns. Dividend policy 

have negative and significant effect on stock returns. Meanwhile, profitability is 

not able to moderate the effect of debt to equity ratio, price earning ratio, 

dividend policy turnover on stock returns., but the profitability able to moderate 

the  total asset turnover on stock returns. 

 

Keywords : Debt to quality ratio, Price Earning Ratio, Kebijakan Divident Payout 

Ratio, Total Asset Turnover, Stock Return, Profitability. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan modal jangka 

panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham (Kasmir, 

2010). Pasar modal menjadi tempat bagi perusahaan untuk meningkatkan 

modal mereka dengan menawarkan sahamnya kepada masyarakat publik. 

Pasar modal juga memberikan alternatif sumber dana eksternal yang berasal 

dari investor bagi perusahaan. Keterlibatan masyarakat/publik dalam pasar 

modal yaitu dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh pasar modal. 

Pada saat ini investasi di pasar modal menjadi salah satu cara berinvestasi 

yang banyak diminati oleh para investor di Indonesia dengan menjanjikan 

dua keuntungan untuk berinvestasi saham pada perusahaan yang sudah go 

public. 

Salah satu sekuritas yang populer di pasar modal adalah sekuritas 

saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau 

pemilikan individu atau institusi dalam perusahaan (Ang,1997). Sedangkan 

menurut Husnan (2005) saham merupakan tanda bukti pengambilan bagian 

atau peserta dalam perusahaan terbuka (PT). Saham yang baik adalah saham 

yang dapat memberikan return realisasi yang mendekati return ekspetasi. 

Menurut Hartono (2015) return saham adalah hasil yang diperoleh 

dari hasil investasi, pada umumnya melakukan investasi adalah untuk 

mendapatkan return (tingkat pengembalian) sebagai imbalan atas dana yang 
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telah ditanamkan serta kesediaannya menanggung risiko yang ada dalam 

investasi tersebut. Dengan kata lain, return saham merupakan tingkat 

pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang dilakukan dalam 

saham dengan melalui tahap portofolio.  

Investor tidak akan menanam saham apabila tidak ada harapan dalam 

mendapatkan return saham. Agar memperoleh return yang diharapkan maka 

setiap investor harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, baik 

keuangan maupun nonkeuangan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

tingkat perolehan return. Kinerja keuangan perusahaan merupakan 

pertimbangan utama bagi investor. Semakin baik tingkat kinerja keuangan 

suatu perusahaan maka diharapkan harga saham meningkat dan akan 

memberikan keuntungan (return) saham bagi investor. Return saham dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

empat faktor yaitu debt to equity ratio (Anggraeni, 2020), price earning 

ratio (Rahyuda 2016), kebijakan dividen (Pratiwi (2015) dan total aset 

turnover (Naryoto,2013). 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio total hutang dengan modal 

sendiri. Rasio ini menjelaskan proporsi besarnya sumber-sumber dalam 

pendanaan jangka panjang terhadap aset perusahaan. Sehingga, semakin 

tinggi rasio ini mengakibatkan resiko finansial perusahaan yang semakin 

tinggi. Perusahaan yang memiliki resiko finansial tinggi cenderung dihindari 

oleh calon investor karena nilai return sahamnya rendah (Bambang, 2008). 

Akan tetapi, berbeda dengan pendapat dari teori keseimbangan (Trade-Off 
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Theory) yang menyatakan bahwa penyeimbang antara manfaat dan 

pengorbanan bagi perusahaan yang timbul sebagai akibat penggunaan 

hutang. Jikalau manfaat yang di dapat perusahaan lebih besar maka porsi 

hutang bisa ditambah sampai tingkat tertentu dengan tujuan meningkatkan 

nilai perusahaan sekaligus membantu kegiatan operasional yang dilakukan 

perusahaan dan nantinya akan berpengaruh terhadap return saham yang 

positif. Menurut Boentoro & Widyarti (2018), Debt to Equity Ratio (DER) 

dapat dihitung dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan 

total aset. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2020) menyatakan 

bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2012) menyatakan 

bahwa debt to equity berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Faktor kedua yang mempengaruhi return saham yaitu Price Earning 

Ratio (PER). Price Earnings Ratio (PER) merupakan rasio perbandingan 

antara harga saham dengan pendapatan setiap lembar saham. Informasi PER 

mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk 

memperoleh satu rupiah earning perusahaan (Tandelilin, 2010). Rasio PER 

mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan dan merupakan ukuran harga 

relatif dari sebuah saham perusahaan. Semakin tinggi PER menunjukkan 

prospek harga saham dinilai semakin tinggi oleh investor terhadap 

pendapatan per lembar sahamnya, sehingga PER yang semakin tinggi juga 

menunjukkan semakin mahal saham tersebut terhadap pendapatan per 

lembar sahamnya. Perusahaan yang memiliki PER yang tinggi biasanya 
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memiliki peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi, sehingga menyebabkan 

ketertarikan investor untuk membeli saham perusahaan yang kemudian 

dapat meningkatkan harga saham (Husnan, 2009). Penelitian yang dilakukan 

oleh Mayuni dan Suarjaya (2018) menyatakan bahwa price earing ratio 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Rahyuda (2016) menyatakan bahwa price earing ratio 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi return saham yaitu kebijakan 

dividen. Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah 

modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Harjito & 

Martono, 2005). Kebijakan dividen menyangkut tentang bagaimana 

penggunaan laba yang menjadi hak pemegang saham. Dalam penelitian ini 

kebijakan dividen diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Kebijakan 

dividen ini menarik untuk dibahas, karena ada investor yang lebih menyukai 

dividen yang lebih pasti dibandingkan keuntungan modal yang tidak pasti di 

masa depan, sedangkan ada pula yang lebih menyukai capital gain karena 

mencari pendapatan yang stabil dari investasi mereka. Dari pandangan 

perusahaan, apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai 

dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya 

mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Pembayaran 

dividen yang semakin besar akan memaksimalkan kekayaan pemegang 
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saham saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015) menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017) menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi return saham yaitu Total 

Asset Turnover (TATO). Menurut Kasmir (2008), Total Asset 

Turnover (TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa 

jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah yang dihasilkan. TATO 

yang tinggi juga menunjukkan semakin besar penjuaalan yang dihasilkan, 

yang kemudian akan berdampak positif pada harga saham (Hayat, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Thristye (2013) menyatakan bahwa Total 

Assets Turnover (TATO) berpengaruh positif terhadap return saham.. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dkk (2016) 

menyatakan bahwa Total Assets Turnover (TATO) tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Dalam penelitian sebelumnya ditemukan hasil yang tidak konsisten, 

diduga terdapat variabel lain yang mempengaruhi. Peneliti ingin 

menambahkan variabel lain sebagai pemoderasi yaitu profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  

laba  pada  masa  mendatang  dan  merupakan  indikator  dari  keberhasilan  

operasi perusahaan (Kusumawati, 2005). Dalam penelitian ini profitabilitas 

digunakan sebagai variabel pemoderasi. Analisis rasio ini dapat diukur 
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dengan Return On Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan hasil 

(return) pada jumlah yang digunakan dalam perusahaan. Return on Assets 

(ROA) memberikan ukuran yang lebih baik dari profitabilitas perusahaan 

karena menunjukkan peningkatan manajemen dalam menggunakan aset 

untuk memperoleh pendapatan (Kasmir, 2012). Peneliti tertarik 

menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel pemoderasi karena 

profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. 

Efisiensi sebuah usaha dapat diketahui setelah membandingkan laba yang 

diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Apabila 

perusahaan mampu menjalankan usahanya dengan efisien sehingga dapat 

mendapatkan laba yang besar maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai 

dari return saham. 

Penelitian ini bermaksud mereplikasi (mengulang) penelitian 

sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

menggabungkan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya, 

menambahkan variabel profitabilitas sebagai pemoderasi dan, Tahun 

penelitian yang berbeda. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan 

perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar jika 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2019 dengan alasan karena data laporan lebih baru. Dari uraian yang telah 
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dikemukakan dan perbedaan hasil penelitian yang ada, maka perlu untuk 

mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Debt to Equity Ratio, Price Per 

Earning, Kebijakan Dividen dan Total Aset Turnover terhadap Return 

Saham dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019”.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka 

permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Apakah debt equity ratio berpengaruh terhadap return saham? 

2. Apakah price earnings ratio berpengaruh terhadap return saham? 

3. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap return saham? 

4. Apakah total asset turnover berpengaruh terhadap return saham? 

5. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh debt equity ratio 

terhadap return saham? 

6. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh price earnings ratio 

terhadap return saham? 

7. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh kebijakan dividen 

terhadap return saham? 

8. Apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh total asset turnover 

terhadap return saham? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dengan adanya penelitian sebagai berikut ini. 

1. Untuk menganalisis pengaruh debt equity ratio terhadap return saham. 

2. Untuk menganalisis pengaruh price earnings ratio terhadap return 

saham. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap return saham. 

4. Untuk menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap return 

saham. 

5. Untuk menganalisis apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh 

debt equity ratio terhadap return saham. 

6. Untuk menganalisis apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh 

price earnings ratio terhadap return saham. 

7. Untuk menganalisis apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh 

kebijakan dividen terhadap return saham. 

8. Untuk menganalisis apakah profitabilitas dapat memoderasi pengaruh 

total asset turnover terhadap return saham. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

bagi perusahaan dalam mempertimbangkan pengaruh variabel price 

earnings ratio, debt equity ratio, total asset turnover, dan kebijakan 

dividen terhadap return saham. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan dalam mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan 

kinerja keuangan sehingga dapat mengoptimalkan return saham. 

2. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

bagi investor dan calon investor mengenai pengaruh price earnings 

ratio, debt equity ratio, total asset turnover, dan kebijakan dividen 

terhadap return saham sehingga akan membantu investor dan calon 

investor dalam memprediksi return saham dan pengambilan keputusan 

investasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama 

penelitian yang berkaitan dengan returm 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 kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Beberapa 

investor memandang utang itu sebagai suatu hal yang pasti dibutuhkan 

oleh perusahaan yang tumbuh sebagai tambahan dalam hal pendanaan. 

Perusahaan memerlukan banyak dana operasional yang tidak mungkin 

dapat dipenuhi dari modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri.  

Kondisi ini menyebabkan kemungkinan berkembangnya perusahaan 

dimasa mendatang yang berujung pada meningkatnya return saham. 

2. Price earning ratio tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. 

Dikarenakan PER lebih banyak berhubungan dengan faktor lain di 

luar return saham seperti tindakan profit talking (ambil untung) yang 

dilakukan investor ketika harga saham mengalami kenaikan atau 

penurunan, selain itu karena adanya ketidakpastian kondisi ekonomi 

dan politik, serta karena sentimen dari pasar bursa itu sendiri maka 

PER tidak dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu return saham. 

Perusahaan yang mempunyai laba sangat rendah atau mengalami 

kerugian menyebabkan price earning ratio tidak mempunyai makna. 
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3. Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Investor 

lebih suka menerima capital gain yang tinggi dibanding dengan 

dividen yang lebih tinggi karena dapat menunda pembayaran pajak. 

Selain itu investor lebih menyukai capital gain karena dividen 

cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada capital gain. 

Dengan kata lain investor menghendaki perusahaan untuk menahan 

laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi 

daripada pembayaran dividen dalam bentuk kas. 

4. Total asset turnover tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Tinggi 

rendahnya total asset turnover tidak selalu menunjukkan minat 

terhadap saham suatu perusahaan, karena investor tidak 

mementingkan banyaknya jumlah penjualan suatu perusahaan akan 

tetapi lebih mementingkan banyaknya jumlah laba/keuntungan  yang 

diperoleh suatu perusahaa. Hal ini dikarenakan kemampuan semua 

aktiva dalam menciptakan penjualan belum tentu dapat meningkatkan 

laba. 

5. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh debt to equity ratio terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2019. diduga laba yang dimiliki perusahaan sebagian digunakan untuk 

investasi ke dalam perusahaan lain, membayar beban serta kewajiban 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selain itu pendanaan perusahaan 
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sebagian besar diperoleh dari pihak luar perusahaan untuk 

menambahkan modal dalam operasional perusahaan. Sehingga hal 

tersebut membuat profitabilitas tidak dapat mempengaruhi return 

saham pada saat debt to equity rendah maupun tinggi. 

6. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh price earning ratio terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2019. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh price earning 

ratio terhadap return saham karena pada saat perusahaan memiliki 

profit/laba yang tinggi maupun rendah yang kemudian menyebabkan 

harga saham mengalami kenaikan atau penurunan investor melakukan 

tindakan profit talking (ambil untung). Adanya tindakan tersebut dapat 

menyebabkan profitabilitas tidak mampu mempengaruhi hubungan 

antara price earning ratio terhadap return saham. Selain itu, apabila 

perusahaan memiliki profit/laba yang rendah yang kemudian 

menyebabkan harga saham menurun sehingga dapat membuat 

perusahaan mengalami kerugian, maka profitabilitas perusahaan tidak 

memiliki makna bagi perusahaan. 

7. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2019. hampir sebagian perusahaan memiliki tingkat pembagian 

dividen diatas rata-rata meskipun memiliki profitabilitas yang rendah. 

Maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya profitabilitas perusahaan 

belum tentu dapat menurunkan dividen yang dibagikan kepada para 
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pemegang saham dan begitupun sebaliknya. Dengan ke konsistenan 

perusahaan dalam membagikan dividen kepada investor maka hal 

tersebut dapat membuat performa dari return saham tetap stabil. 

Selain itu, dari sudut pandang perusahaan, apabila perusahaan 

memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan 

mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total 

sumber dana intern atau internal financing. Sehingga adanya 

profitabilitas tidak dapat mempengaruhi hubungan antara kebijakan 

dividen terhadap return saham. 

8. Profitabilitas memoderasi pengaruh total asset turnover terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2019. Perusahaan mampu mengelola aset dengan baik dan memiliki 

performa penjualan yang baik pula sehingga dapat memperoleh 

keuntungan yang maksimal. Dengan maksimalnya tingkat keuntungan 

yang diperoleh maka return saham perusahaan juga meningkat. 

Dengan adanya profitabilitas dapat menambah keuntungan bagi 

perusahaan, karena apabila profitabilitas yang dimiliki perusahaan 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang 

dimilikinya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. 

Apabila aset di kelola dengan baik dan di imbangi dengan performa 

penjualan yang baik pula, maka akan dapat menghasilkan keuntungan 

yang maksimal yang nantinya dapat mempengaruhi return saham. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut. 

1. Bagi perusahaan, diharapkan untuk lebih memperhatikan debt to 

equity ratio dan kebijakan dividen karena kedua variabel tersebut 

dapat mempengaruhi return saham. Apabila return saham yang 

dimiliki perusahaan baik, maka dapat mempengaruhi investor agar 

tertarik untuk menanamkan investasi ke dalam perusahaan tersebut. 

2. Bagi investor, sebaiknya memperhatikan serta menganalisis debt to 

equity ratio dan kebijakan dividen karena kedua variabel tersebut 

dapat mempengaruhi return saham. Apabila return saham yang 

dimiliki oleh perusahaan baik, maka diharapkan dapat meningkatkan 

tingkat kemakmuran para investor. Bagi calon investor, sebaiknya 

juga memperhatikan debt to equity ratio dan kebijakan dividen karena 

kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi return saham. Apabila 

performa dari return saham baik, maka menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik pula 

sehingga dapat menguntungkan calon investor dikemudian hari 

apabila menanamkan saham ke dalam perusahaan tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode 

pengamatan dan jumlah sampel perusahaan agar dapat menghasilkan 

kesimpulan yang lebih baik. Peneliti selanjutnya juga diharapkan 

menguji variabel lainnya yang diduga dapat mempengaruhi return 
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saham, hal tersebut disebabkan karena return saham hanya dapat 

dijelaskan oleh variabel debt to equity ratio, price earning ratio, 

kebijakan dividen, dan total asset turnover hanya sebesar 40 % 

sedangkan sisanya yaitu 60 % dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selain 

itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memakai variabel lain selain 

profitabilitas sebagai pemoderasi dalam penelitian karena dalam 

penelitian ini telah dibuktikan bahwa variabel tersebut tidak 

memoderasi hubungan antara variabel independen ke variabel 

dependen.
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