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ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, LEVERAGE 
DAN PROFITABILITAS TERHADAP RETURN SAHAM 

 (Studi Kasus pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di PT. Bursa Efek Indonesia) 

 
 

 Sagita Daryono 
 

 Abstraksi 
 

Tujuan utama perusahaan yang mencari keuntungan biasanya 
mengutamakan keuntungan bagi pemiliknya atau pemegang saham. 
Pemegang saham dengan membeli saham berarti mengharapkan return 
tertentu dengan resiko minimal. Dengan tingginya tingkat return yang 
diperoleh pemegang saham maka para pemegang saham akan tertarik dan 
harga saham semakin tinggi. Dipilihnya perusahaan Properti sebagai sampel 
dikarenakan Bisnis ini tidak akan pernah mati karena kebutuhan akan papan 
merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dan setiap manusia 
berusaha untuk dapat memenuhinya. Selain itu kebutuhan properti akan 
terus meningkat khususnya di daerah perkotaan, hal ini disebabkan 
melonjaknya urbanisasi sebagai konsekuensi pesatnya pertumbuhan 
industri. Oleh karena itu investor yakin bahwa dana yang di investasikan 
dalam bentuk saham akan memperoleh return (tingkat pengembalian) 
sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Investor akan sangat senang apabila 
mendapatkan return investasi yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah 
likuiditas, leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap return saham. 

Sampel penelitian ini adalah 6 perusahaan Properti yang terdaftar 
pada BEI pada tahun 2006-2008. Teknik analisis yang digunakan untuk 
menguji hipotesis yang diajukan adalah Analisis Regresi Linier Berganda 
untuk mengetahui pengaruhnya. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 
Likuiditas dan Leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
Return Saham pada perusahaan Properti yang go publik di PT. Bursa Efek 
Indonesia. Sedangkan Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap 
Return Saham pada perusahaan Properti yang Go publik di PT. Bursa Efek 
Indonesia. 

 
 

Keywords: likuiditas, leverage, profitabilitas, return saham. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam menghadapi persaingan dalam era globalisasi saat ini 

setiap perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap 

fungsi-fungsi penting yang ada dalam perusahaan secara efektif dan 

efisien sehingga perusahaan dapat lebih unggul dalam persaingan yang 

dihadapi. Tujuan utama perusahaan yang mencari keuntungan biasanya 

mengutamakan keuntungan bagi pemiliknya atau pemegang saham. 

Pemegang saham dengan membeli saham berarti mengharapkan return 

tertentu dengan resiko minimal. Dengan tingginya tingkat return yang 

diperoleh pemegang saham maka para pemegang saham akan tertarik dan 

harga saham semakin tinggi. 

Menurut Jogiyanto, (2000:109) Return saham merupakan 

pendapatan yang berhak diperoleh investor karena menginvestasikan 

dana dalam bentuk saham. Sebagai seorang investor yang rasional, 

tentunya hasil pengembalian saham perlu diperhatikan sehingga 

keuntungan atau kerugian dapat selalu dipantau guna memperoleh 

kepastian bisnis. 

Para pelaku bisnis (Investor) dan pemerintah dalam pengambilan 

keputusan investasi membutuhkan informasi yang relevan tentang 
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perusahaan. Investor membutuhkan informasi mengenai perusahaan 

sebagai dasar analisis bagi keputusan investasinya.  

Sumber informasi yang digunakan untuk mengetahui kinerja 

keuangan perusahaan sehubungan dengan pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen adalah dengan melihat laporan 

keuangannya. Melalui laporan keuangan tersebut pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui kinerja keuangan manajemen. Karena 

dalam laporan keuangan tersebut berisi informasi yang menyangkut 

posisi dan kinerja keuangan. Akan tetapi hanya dengan melihat laporan 

keuangan saja belum cukup untuk menilai kinerja keuangan manajemen 

perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap 

laporan keuangan tersebut, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat 

diketahui kelebihan dan kelemahan yang dihadapi oleh manajemen 

perusahaan dalam bidang keuangan. 

Analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum 

digunakan dalam menganalisis laporan finansial suatu perusahaan. 

Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat 

menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik 

buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. (Munawir, 

2000 : 64). 

Menurut Sutrisno (2003:247-254) ada beberapa cara 

menggolongkan atau mengklasifikasi dari analisa rasio, yaitu Rasio 

likuiditas, Rasio leverage dan Rasio keuntungan. 
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Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang 

segera harus dipenuhi. Pada penelitian ini Rasio Likuiditas di proksikan 

dengan Current Rasio, dengan rasio ini kita dapat mengukur tingkat 

keamanan kreditur jangka pendek, serta mengukur apakah operasi 

perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera 

ditagih, dengan makin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, berarti makin 

besar kemampuan untuk membayar deviden (Riyanto, 1998 : 267). 

Penelitian yang dilakukan Suharli (2005) menyimpulkan bahwa Current 

Rasio mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan 

(return) saham. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaya (2008) menunjukkan bahwa Current Rasio berpengaruh terhadap 

Return Saham. 

Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Pada 

penelitian ini Rasio leverage di proksikan dengan Debt to equity ratio, 

dengan rasio ini kita dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian 

modal sendiri yang dipergunakan untuk membayar hutang. Leverage 

yang semakin besar akan memperbesar perubahan arus laba bersih 

perusahaaan. Leverage akan menimbulkan beban bunga hutang, jumlah 

bunga pinjaman yang dibayar mempengaruhi hubungan antara return 

atas jumlah aktiva setelah pajak dengan return atas modal sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zulbahridar dan Jonius (2002) dalam 
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Suharli (2005) menyimpulkan bahwa leverage keuangan (Debt on equity 

dan debt to equity ratio) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap tingkat keuntungan (return) saham. hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2008) menunjukkan 

bahwa Debt to equity ratio berpengaruh terhadap Return Saham. 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Pada penelitian 

ini Rasio Profitabilitas di proksikan dengan Return on Assets, dengan 

rasio ini kita dapat mengukur tingkat efektifitas pengelolah (manajemen) 

perusahan yang ditunjukan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi seperti profit margin, earning power, return on 

total assets, return on equity, return on investment. Semakin tingginya 

rasio ROA maka semakin baik posisi keuangan perusahaan hal ini 

akan berpengaruh terhadap Return Saham.  Penelitian yang dilakukan 

oleh Suharli (2005) menunjukkan bahwa variabel investasi yang diukur 

dari aktiva tetap (bersih) operasi dapat digunakan untuk memprediksikan 

Retun Saham. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaya (2008) menunjukkan bahwa Return On Assets berpengaruh 

terhadap Return Saham. 

Dipilihnya perusahaan Properti sebagai sampel dikarenakan 

Bisnis ini tidak akan pernah mati karena kebutuhan akan papan 

merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dan setiap manusia 

berusaha untuk dapat memenuhinya. Selain itu kebutuhan properti akan 
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terus meningkat khususnya di daerah perkotaan, hal ini disebabkan 

melonjaknya urbanisasi sebagai konsekuensi pesatnya pertumbuhan 

industri. Oleh karena itu investor yakin bahwa dana yang di investasikan 

dalam bentuk saham akan memperoleh return (tingkat pengembalian) 

sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Investor akan sangat senang 

apabila mendapatkan return investasi yang semakin tinggi dari waktu ke 

waktu. 

Berikut ini merupakan data tingkat return saham perusahaan 

properti selama peride 2006 – 2008, yang dapat disajikan pada tabel 1.1, 

sebagai berikut :  

Tabel 1.1  
Data Tingkat “Return Saham” Perusahaan Properti Yang Go Publik 

Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2006 – 2008 

No Nama Perusahaan Tahun  Return Saham 

1 PT. Ciputra Development, Tbk 2006 1.49
    2007 11.09
    2008 2.24
2 PT. Duta Anggada Realty, Tbk 2006 14.09
   2007 8.14
    2008 3.98
3 PT. Duta Pertiwi, Tbk 2006 1.32
    2007 1.61
    2008 1.31
4 PT. Jaya Real Property, Tbk 2006 4.64
   2007 5.00
    2008 5.77
5 PT. Lippo Cikarang, Tbk 2006 0.34
    2007 0.28
    2008 0.86
6 PT. Summarecon Agung, Tbk 2006 8.11
    2007 7.67
    2008 5.28

              Sumber : Bursa Efek Indonesia 2006 - 2008 
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Berdasarkan tabel. 1.1. terlihat bahwa tingkat retun saham 

perusahaan property selama periode 2006 - 2008, sebagian besar 

perusahaan mengalami penurunan, sehingga menyebabkan investor ragu 

dalam melakukan investasi pada perusahaan tersebut.  

Ekspetasi dari para investor terhadap investasinya adalah 

memperoleh return (tingkat pengembalian) sebesar-besarnya dengan 

risiko tertentu. Return tersebut yang menjadi indikator untuk 

meningkatkan wealth para investor, termasuk di dalamnya para 

pemegang saham. (Suharli 2005). Investor akan sangat senang apabila 

mendapatkan return investasi yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. 

Investor selalu mencari alternatif investasi yang memberikan return 

tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Mengingat risiko yang melekat 

pada investasi saham lebih tinggi dari pada investasi pada perbankan. Hal 

ini sesuai dengan teori investasi oleh Widiatmodjo (2000:84). Seorang 

investor akan dihadapkan pada dua macam risiko yaitu risiko 

fundamental dan risiko pasar. Risiko fundamental dapat diketahui dengan 

melihat kebijakan keuangan emiten yaitu leverage keuangan.  

Sesuai dengan  latar  balakang yang telah dikemukakan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas terhadap 

Return Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Properti yang 

terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia)” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 

suatu masalah, yaitu : 

1. Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan properti yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah rasio leverage berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan properti yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan properti yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari rasio likuiditas terhadap return 

saham pada perusahaan properti yang terdaftar di PT. Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk membuktikan pengaruh dari rasio leverage terhadap return 

saham pada perusahaan properti yang terdaftar di PT. Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh dari rasio profitabilitas terhadap return 

saham pada perusahaan properti yang terdaftar di PT. Bursa Efek 

Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi 

alternatif dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh dari rasio 

likuiditas, rasio leverage dan rasio profitabilitas berpengaruh 

terhadap return saham. 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan khasanah perpustakaan, bahan referensi, dan bahan 

masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan 

masalah yang ada. 

3. Bagi Peneliti 

Sebagai langkah kongkrit untuk penerapan ilmu berdasarkan 

teori yang selama ini didapat, serta dapat menambah pengetahuan 

tentang kondisi perusahaan dan permasalahan yang dihadapinya. 
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