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KATA PENGANTAR 
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setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan 

ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, 

Leverage dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Makanan dan 

Minuman Yang Termasuk Ke Dalam Indeks Saham Syariah Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018” yang merupakan syarat dalam rangka 

menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Sriwijaya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki 

penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan 

yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga 

penyusunan laporan skripsi ini.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu 

secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama 

kepada keluargaku yang tercinta, Ibuku Sri Ningsih yang selalu mendo’akan serta 
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memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun 
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Ayahku Said Kerwanto dan Almh Kakaku Anita Kerlina, Am.Kep yang telah 

mendukungku dari surga. 

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis 

hormati, yaitu selaku Dosen Penguji Komprehensif, Bapak Drs. H. Ubaidillah, 

M.M., Ak. dan Ibu Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing, dan 

Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang 

telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan 

yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, 

penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Sriwijaya. 

2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., ME., selaku Wakil Dekan I Fakultas 
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MOTTO 

 

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha 

dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. 

(Mahatma Ghandi) 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu 

kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. 

(Q.S. Ar-Rad: 11) 

 

Twenty years from now you will be more disspointed by the 

things that you didn’t do than by the ones you did do. So 

throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. 

Catch the trade winds in your sails. 

Explore. Dream. Dioscover. 

(Mark Twain) 

  



 

 v 

PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Alm. Ayah dan Ibuku Tercinta, 

Kakak dan Adiku Tersayang 

Terimaksih Atas Doa dan Dukungannya. 

 







 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Investasi saham di Indonesia saat ini semakin berkembang, 

ditandai dengan semakin banyaknya penanaman modal asing (PMA) di indonesia. 

Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian Indonesia baik 

secara langsung maupun tidak langsung.  

Pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan sumber dana jangka 

panjang diantara berbagai alternatif lainnya bagi perusahaan. Dilihat dari 

perkembangannya, jumlah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal 

semakin meningkat. Salah satunya perusahaan makanan dan minuman yang saat ini 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dan juga termasuk dalam industri sangat 

kuat dari aktivitas perdagangan saham sehingga prospeknya menguntungkan baik 

masa sekarang maupun masa yang akan datang, selain itu saham perusahaan 

makanan dan minuman merupakan saham-saham yang paling tahan krisis ekonomi 

dibanding sektor lain.  

Banyak jenis-jenis saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

diantaranya produk saham terbaru yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 

yang dikenal dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Indeks Saham 

Syariah Indonesia merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. 

Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke 

dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Artinya, BEI tidak 

melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI. 
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Menurut Sari dan Suhermin (2016) Saham yang disukai para investor adalah 

saham-saham yang memiliki nilai fundamental perusahaan yang baik, banyak 

diperdagangkan, dan harganya naik. Tujuan utama investor berinvestasi dalam 

bentuk saham yaitu untuk meningkatan kekayaan yang ingin dicapai melalui 

pengembalian saham (return saham).  

Return saham adalah laba atau keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas investasi yang dilakukannya pada perusahaan tertentu (Hartono, 2013) yang 

dikutip dalam Ruspinondang (2015). Return saham adalah salah satu faktor yang 

paling penting dalam memilih investasi saham. Oleh karena itu, setiap investor 

dalam memilih saham harus lebih efisien dan mengurangi risiko yang ada, sehingga 

diperlukan informasi tentang saham tersebut. Informasi yang terkait dengan saham 

perusahaan tercermin dalam laporan keuangan. 

Analisis laporan keuangan digunakan untuk mengukur kekuatan ataupun 

kelemahan perusahaan dalam bidang keuangan. Bagi investor atau kreditur yang 

menanamkan dana dalam perusahaan melalui pasar modal tentunya akan menilai 

kinerja keuangan untuk mengetahui apakah kondisi laporan keuangan perusahaan 

tersebut baik atau tidak. Menurut Samsul yang dikutip dalam Ruspinondang (2015) 

rasio keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi return saham pada 

sebuah perusahaan antara lain Likuiditas, Leverage dan Profitabilitas. 

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dan 

likuiditas diukur menggunakan Current Ratio (Rasio Lancar). Jika CR rendah akan 

menyebabkan terjadi penurunan return saham dan jika CR terlalu tinggi dianggap 
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kurang baik, karena pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukan banyak dana 

perusahaan yang menganggur (aktivitas sedikit) yang akhirnya dapat mengurangi 

kemampuan laba perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mempertahankan CR 

yang optimal yaitu CR yang menunjukan besarnya kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama modal kerja yang sangat penting 

untuk menjaga performance kinerja perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi 

performance retrun saham . hal ini dapat memberikan keyakinan pada investor 

untuk memiliki saham perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan return 

saham. 

Hal ini diperkuat dengan bukti empiris yang ditujukan pada penelitian 

Alfrida Rianisari, Husnah dan Cici Rianty (2018) yang berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

dan Anita Erari (2014) menunjukan CR secara simultan berpengaruh terhadap 

return saaham. Likuiditas mempunyai hubungan yang positif dengan harga saham. 

sedangkan pada penelitian Anis Sutriani (2014) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Leverage diukur menggunakan Debt to 

Equity Ratio (Rasio Hutang). Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan 

oleh berapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

DER menunjukkan tentang imbangan antara beban hutang dibandingkan modal 

sendiri. DER juga memberikan jaminan tentang seberapa besar hutang-hutang 
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perusahaan dijamin modal sendiri. Pemilihan alternatif penambahan modal yang 

berasal dari hutang karena pada umumnya hutang memiliki beberapa keunggulan 

(Brigham and Gapenski, 1997): (1) bunga mengurangi pajak sehingga biaya hutang 

rendah, (2) kreditur memperoleh return terbatas sehingga pemegang saham tidak 

perlu berbagi keuntungan ketika kondisi bisnis sedang maju, (3) kreditur tidak 

memliki hak suara sehingga pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan 

dengan penyertaan dana yang kecil. Sesuai dengan EBIT-EPS Analysis (Gitman, 

1994); bila biaya bunga hutang murah, perusahaan akan lebih beruntung 

menggunakan sumber modal berupa hutang yang lebih banyak, karena 

menghasilkan laba per saham yang makin banyak. Penggunaan hutang yang makin 

banyak, yang dicerminkan oleh debt ratio (rasio antara hutang dengan total aktiva) 

yang makin besar, pada perolehan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) yang sama 

akan menghasilkan laba per saham  yang lebih besar. Jika laba per saham 

meningkat, maka akan berdampak pada meningkatkannya harga saham atau return 

saham, sehingga secara teoritis DER akan berpengaruh positif pada return saham. 

Bukti empiris yang menunjukan Debt to equity ratio (DER) mempunyai 

pengaruh positif berasal dari Anis Sutriani (2014), Anita Erari (2014) dan Yeye dan 

Tri (2011) juga menunjukan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan, penelitian penelitian Komang Ayu dan Luh 

Komang (2014)  berpengaruh negatif signifikan terhadap  kebijakan dividen. 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan atas 

keputusan perusahaan dan profitabilitas diukur menggunakan Return on Equity 

(Rasio Pengembalian atas Ekuitas) (Hery, 2016). Return on equity (ROE) 
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merupakan ukuran kemampuan perusahaan (emiten) dalam menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan modal sendiri, sehingga ROE ini sering disebut 

sebagai rentabilitas modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba setelah 

pajak dengan rata-rata modal sendiri. Sebagaimana ROA, maka semakin tinggi 

ROE juga menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik dan berdampak pada 

meningkatnya harga saham perusahaan. Jika harga saham semakin meningkat maka 

return saham juga akan meningkat, maka secara teoritis, sangat dimungkinkan ROE 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

Bukti empiris penelitian yang mendukung teori diantaranya yakni 

Muhamad Mughini (2017), Afrida, Husni dan Cici (2018) dan Michael Aldo C 

(2014) mendukung teori tersebut dimana ROE berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. Hasil yang berbeda didapat dari penelitian Yeye & Tri 

(2011) yang menyatakan return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan makanan dan minuman sebagai 

penelitian. Saham pada perusahaan makanan dan minuman tidak terpengaruh oleh 

pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum, perusahaan 

tersebut mampu memberikan bagian keuntungan yang diberikan emiten kepada 

pemegang sahamnya. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah 

penduduk di Indonesia, volume kebutuhan terhadap makanan dan minuman pun 

terus meningkat, industri makanan dan minuman di olahan nasional mengejar 

pertumbuhan omzet 10% menjadi Rp. 1.714 triliun pada tahun 2018 dibandingkan 

tahun 2016 sebesar Rp. 1.560 triliun . Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan 
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dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, optimisme pertumbuhan 

makanan dan minuman tahun 2018 didasari gelaran pilkada serentak di 171 

wilayah. Pada 2018, ekspor industri makanan tumbuh 11,71% sedangkan minuman 

tumbuh 3,16%. Pada tahun 2019, sektor tersebut mampu menarik investasi sebesar 

US$383 juta dan Rp8,9 triliun hingga  triwulan I Tahun 2019 (Kementerian 

Perindustrian, 2019). 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan sangat penting dan bermanfaat jika 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kemampuan perushaan terhadap 

return saham dengan judul “Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan 

Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang 

Termasuk Ke dalam Indeks Saham Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2018. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin 

dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI ? 

2) Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return 

saham perusahaan makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI ? 

3) Apakah leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham 

perusahaan makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI ? 
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4) Apakah likuiditas, leverage dan profitabilitas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan makanan dan minuman yang 

termasuk ke dalam ISSI ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap perlu 

untuk diteliti lebih lanjut yang berhubungan dengan beberapa faktor yang 

mempengaruhi: likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap return saham 

makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap return saham perusahaan 

makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap return saham perusahaan 

makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

3) Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap return saham perusahaan 

makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

4) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap 

return saham perusahaan makanan dan minuman yang termasuk ke dalam ISSI 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Dapat menjadi bahan evaluasi sejauh mana pengaruh likuiditas, leverage dan 

profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di ISSI, 

memberikan informasi kepada investor tentang return saham dan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan 

teori, terutama kajian tentang return saham. 

 

3. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh likuiditas, 

leverage dan profitabilitas terhadap return saham serta meningkatkan 

kemampuan untuk berpikir kritis terhadap permasalahan yang terjadi di pasar 

modal. 
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