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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia tengah menghadapi 

dinamika perekonomian global yang ditandai dengan munculnya proteksi 

perdagangan melalui penerapan tarif impor di Amerika Serikat yang tentunya akan 

berimplikasi kepada kinerja ekspor dan nilai tukar. Ketidakpastian perekonomian 

global seperti ancaman perang dagang oleh AS, dapat mempengaruhi 

perekonomian Indonesia. Hal ini membuat sektor perdagangan cenderung 

mengalami perlambatan pertumbuhan karena dua hal. Pertama, karena pelemahan 

ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan global terhadap 

produk domestik. Kedua, tantangan dari dalam negeri yang diindikasikan terjadi 

perlambatan permintaan domestik yang dipicu oleh pengeluaran konsumsi yang 

cenderung stagnan dalam beberapa kuartal (Bappenas. go.id). 

Perlambatan ekonomi berlangsung sepanjang tahun 2015 hingga 2016. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan sektor perdagangan 

melambat pada tahun 2015. Pertumbuhanya melambat agak dalam sebesar 1,69%, 

dan 13,26% untuk sharenya. Sementara tahun lalu sebesar 5,1% pertumbuhan pada 

sektor perdagangan. Melambatnya sektor perdagangan disebabkan penurunan 

ekspor, impor serta komoditas industri. Sehingga, pertumbuhan tertarik ke bawah 

(sindonews.com, 2015). 

Perlambatan perekonomian dunia berdapak secara langsung terhadap 

investasi pada indonesia pasalnya, perlambatan ekonomi global diperkirakan 

membuat investasi yang masuk menjadi kian terbatas. Terutama pada sektor 

perdagangan sepanjang tahun 2016, satu-satunya sektor yang mengalami 

pelemahan adalah sektor perdagangan mencatat return minus 0,79 persen. 

(bareksa.com, 2016) 

Dengan Kendati IHSG finis dengan meyakinkan, ada satu indeks sektoral 

yang terperosok ke zona merah yaitu sektor perdagangan yang terkoreksi 0,11%. 

Kendati ada satu sektor yang memerah, sembilan sektor lainnya mendorong 
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pergerakan indeks dengan kuat. Sektor infrastruktur mencatatkan kenaikan paling 

tinggi 2,02% diikuti sektor aneka industri yang naik 1,94%, sektor industri dasar 

naik 1,48%, pertambangan 1,2%, manufaktur 1,09%, sektor keuangan 0,97%, 

properti 0,79%, pertanian 0,73% dan konsumer naik 0,66%. (katadata.co.id, 2018) 

Disisi lain perusahaan membutuhkan dana untuk memenuhi kegiatan 

operasionalnya, melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh tambahan dana 

dengan cara menawarkan kepemilikan atas perusahaan kepada masyarakat di pasar 

perdana. Dalam aktivitas pasar modal pemilik dana (investor) dan yang 

membutuhkan dana (emiten) akan memiliki keuntungan masing-masing dimana 

bagi emiten, pasar modal merupakan alternatif untuk mendapatkan dana tanpa perlu 

menunggu hasil dari operasional perusahaan, sedangkan bagi investor dengan 

menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, investor mengharapkan akan 

memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Perusahaan yang menjual 

sahamnya untuk memperoleh dana yang akan digunakan dalam pengembangan 

usahanya dan bagi pemodal adalah untuk mendapatkan penghasilan dari modalnya 

(Arista dan Astohar, 2012:3). 

Perusahaan harus mampu meningkatkan nilai perusahaannya, apabila nilai 

perusahaan tinggi tentu memberikan gambaran yang baik bagi para investor. 

Menurut Harmono (2016:61), nilai return saham merupakan indikator nilai 

perusahaan dengan melihat harga dalam berntuk capital gain dan  deviden. Return 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Hartono, 2013:283).  Return saham 

yang tinggi akan menunjukan kinerja keuangan perusahaan yang baik. Sehingga 

tingkat pengembalian atas investasi yang ditanamkan investor akan bertambah 

besar. Berdasarkan hal tersebut, hal ini akan menarik perhatian investor dan 

meningkatkan permintaan saham.  

Berikut ini disajikan tabel 1.1 return saham pada sektor perdagangan besar 

dan eceran periode 2014-2019 
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Tabel 1.1 

Return Saham Pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019 

No. Kode 
Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 AIMS -0,67 0,12 -0,57 0,38 -0,27 0 
2 AKRA -0,06 0,74 -0,16 0,06 -0,32 -0,08 
3 BMSR 0,32 0,39 -0,42 -0,03 0,21 -0,38 
4 INTA 0,07 -0,19 0,3 0,45 0,14 0,02 
5 INTD 0 -0,8 0,71 2,46 -0,47 0,46 
6 ITTG 0 0 0 0 0 0 
7 JKON 0,55 -0,01 -0,26 -0,13 -0,33 0,37 
8 KONI -0,03 -0,58 2,29 -0,27 0,42 0,31 
9 LTLS 1,5 -0,72 -0,3 0,43 0,23 -0,01 
10 MDRN -0,12 -0,78 -0,27 -0,55 0 0,00 
11 MICE -0,14 0,05 0,22 -0,22 0,06 -0,06 
12 MPMX -0,38 -0,38 0,68 0,18 -0,07 -0,27 
13 SDPC -0,09 -0,23 0,35 0,2 -0,14 0,00 
14 TGKA -0,03 -0,05 0,19 -0,21 0,29 0,45 
15 TIRA -0,12 -0,91 1,32 -0,21 -0,17 0,16 
16 TRIL -0,5 -0,11 0 0 0 0 
17 TURI 0,14 -0,01 1,17 -0,13 0,05 -0,24 
18 UNTR -0,09 -0,02 0,25 0,67 -0,23 -0,21 
19 WAPO 0,08 -0,16 -0,02 0,49 0,08 -0,15 
20 ACES 0,33 0,05 0,01 0,38 0,29 0,00 
21 AMRT 0,11 0,16 0,08 -0,02 0,53 -0,06 
22 CENT -0,17 -0,37 -0,05 -0,33 0,08 -0,15 
23 CSAP 2,19 -0,31 0,33 -0,14 0,2 -0,91 
24 ERAA -0,61 -0,22 -0,29 0,01 0,87 -0,18 
25 ECII 0,09 -0,5 0,1 0,23 1,99 -0,01 
26 GLOB -0,2 -0,51 -0,07 0 -0,29 0,18 
27 HERO -0,02 -0,52 0,1 -0,27 -0,15 0,13 
28 KOIN 0,62 -0,35 0,03 -0,01 -0,22 -0,53 
29 LPPF 0,36 0,17 -0,14 -0,34 -0,44 -0,25 
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No. Kode 
Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

30 MAPI -0,08 -0,93 0,42 0,15 0,3 0,31 
31 MIDI 0,1 0,33 0,04 0,3 0,02 0,07 
32 MPPA 0,57 -0,4 -0,19 -0,69 -0,66 -0,08 
33 RALS -0,25 -0,18 0,85 0 0,18 -0,25 
34 RANC -0,33 -0,24 0,56 -0,38 -0,05 0,06 
35 TRIO -0,01 0,57 0 0 -0,88 0,81 
Rata-rata return 

saham 0,09 -0,2 0,21 0,07 0,04 -0,01 

 

 (Sumber: IDX, Data diolah)  

 

Gambar 1.1 
Grafik rata-rata Return Saham pada Subsektor Pedagangan Besar dan 

Eceran yang terdaftar di BEI Periode 2014-2019 

Berdasarkan gambar 1.1 return saham pada sektor perdagangan besar dan 

eceran yang terdaftar dibursa Efek Indonesia periode 2014-2019 terlihat rata-rata 

return saham mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun sektor perdagangan dan 

eceran secara signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 0,09 hingga 

0,04, penurunan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar -0,20, namun pada tahun 

2016 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 0,21 lalu pada tahun 2017 mengalami 
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penurunan kembali menjadi 0,07, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 

0,04, terjadi penurunan kembali tahun 2019 sebesar -0.01. 

Bagi para investor return saham yang tinggi merupakan harapan yang ingin 

dicapai, tingkat pengembalian investor merupakan jumlah peluang yang akan 

diperoleh oleh investor. Tingkat pengembalian (return) merupakan salah satu faktor 

yang memotivasi investor berinteraksi dan juga merupakan imbalan atas keberanian 

investor dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya (Tandelilin, 

2010:53). Dengan semikian, menurut (Husnan, 2015:250), analisis internal 

perusahaan merupakan hal yang lebih penting dalam keputusan investasi. Dalam 

memprediksi tingkat return yang diperoleh  investor tentunya akan melakukan 

analisis fundamental melalui kinerja keuangan menggunakan alat rasio keuangan 

perusahaan, meningkatnya kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan maka akan bertambahnya permintaan saham perusahaan tersebut, 

sehingga harga saham akan mengalami peningkatan yang artinya tingkat return 

saham akan naik.  

Jika keadaan yang terjadi sebaliknya maka ini akan menurunkan harga pasar 

saham perusahaan dan tingkat return saham akan menurun. Dampak lain yang 

dapat ditimbulkan dari menurunnya return saham ini akan menurunkan citra 

perusahaan dan tingkat kepercayaan investor karna hasil tidak sesuai dengan 

harapan investor.  

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan melalui data-data 

diatas dapat terlihat bahwa return saham perusahaan sub sektor perdagangan besar 

dan eceran mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami penurunan secara 

signifikan meski pada tahun 2016 tingkat return saham melonjak naik. Hal ini perlu 

dicermati apakah ada penyebab dari tingkat return yang terus menurun. 

Return saham merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari 

investasi. Return saham terdiri dari capital gain dan dividen yield (Zubir, 2011:4). 

Untuk memperoleh return saham yang maksimal tentunya dihadapkan dengan 

berbagai resiko, sesuai dengan prinsip investasi dipasar modal “low risk low return, 
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high risk high return” yaitu resiko yang kecil akan memberikan tingkat 

pengembalian yang kecil juga dan resiko yang besar akan memberikan tingkat 

pengembalian yang besar. Dengan demikian untuk meminimalisir ketidakpastian 

dalam memprediksi keuntungan dan resiko yang dihadapi, investor tentunya perlu 

melakukan analisis dari berbagai informasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan 

dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. 

Menurut Samsul (2015:200), faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham adalah sebagai berikut: 

1. Faktor makro yaitu faktor yang berada pada luar perusahaan, yaitu: 

a. Faktor makro ekonomi 

b. Faktor non ekonomi. 

2. Faktor mikro yaitu faktor yang berada di dalam perusahaan, yaitu: 

a. Laba bersih per saham 

b. Nilai buku per saham 

c. Rasio hutang terhadap ekuitas 

d. Rasio keuangan lainnya.  

Menurut Ali Arifin (2004:116) harus disadari oleh setiap investor bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi return saham, di 

antaranya yaitu kondisi fundamental emiten, hukum permintaan dan penawaran, 

tingkat suku bunga (SBI), kurs valuta asing, dana asing di bursa, indeks harga 

saham gabungan (IHSG), dan news dan rumors. 

Dari pemaparan diatas salah satu faktor yang mempengaruhi return saham 

saham adalah faktor mikro atau faktor internal yaitu faktor yang muncul di dalam 

perusahaan. Kondisi fundamental dapat dikategorikan sebagai faktor mikro karna 

berkaitan dengan kinerja keuangan. Menurut Sutrisno (2017:309) terdapat 

pendekatan dasar untuk melakukan analisis dan memilih saham yakni : Analisis 

Fundamental (Fundamental Analysis) merupakan pendekatan analisis harga saham 

yang menitik beratkan pada kinerja perusahaan yang mengeluarkan saham dan 

analisis ekonomi yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. bertambah 

baiknya kinerja keuangan suatu perusahaan maka akan meningkatkan harga saham 
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perusahaan yang berimbas pada return saham yang mengalami kenaikan, 

sebaliknya kian memburuk kinerja keuangan perusahaan maka akan menurunkan 

harga saham perusahaan yang akan mengakibatkan turunnya return saham.  

Analisis fundamental melakukan analisis melalui kinerja keuangan 

perusahan, kinerja keuangan terdiri dari rasio-rasio keuangan yang digunakan 

sebagai alat ukur dalam analisis fundamental. Analisis rasio-rasio keuangan 

tersebut digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari kondisi 

keuangan suatu perusahaan serta dapat memprediksi return saham di pasar modal. 

Menurut Kasmir (2016:104) rasio keuangan adalah: 

“Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang 

ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu 

komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar 

komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang 

diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun 

beberapa periode.” 

Menurut Brigham dan Houston (2010:163) terdapat beberapa jenis rasio 

keuangan yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan penilaian 

pasar. 

Rasio likuiditas terdiri dari current ratio (CR), quick ratio, dan cash ratio. 

Pada penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis tingkat rasio likuiditas 

adalah current ratio (CR). Menurut Irham Fahmi (2016:195), Current Ratio (CR) 

adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kebutuhan hutang ketika jatuh tempo. Ini berarti, 

tingginya tingkat CR maka perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, sebaliknya jika CR rendah maka perusahaan tidak 

mampu dalam memenuhi kewajibannya dan akan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan tersebut. 

Rasio solvabilitas terdiri dari debt to assets ratio (DAR), debt to equity ratio 

(DER), dan long term debt to equity ratio. Pada penelitian ini untuk menghitung 

rasio solvabilitas adalah debt to equity ratio (DER)  menurut Harahap (2015:306) 
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Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap 

rasio dan pengembalian. DER dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko 

keuangan perusahaan. Kian besar DER menunjukkan bahwa struktur modal lebih 

banyak memanfaatkan hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Dengan 

tingginya tingkat hutang perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya laba 

bersih, yang akan mempengaruhi deviden yang diterima oleh investor karna 

kewajiban untuk membayar hutang lebih diutamakan daripada pembagian deviden. 

Rasio Aktivitas terdiri dari total asset turnover ratio (TATO), account 

receivable turnover ratio, dan account receivable collection periode ratio. Pada 

penelitian ini untuk menghitung rasio aktivitas menggunakan total asset turnover 

ratio (TATO), Riyanto (2010: 331), Rasio yang dimaksud untuk melihat 

kemampuan dari perusahaan atas efektifitas pengelolaan aset perusahaan. Secara 

khusus dimaksudkan untuk melihat kemampuan perusahaan memutar asetnya 

untuk meningkatkan suatu tingkat penjualan (penerimaan) tertentu, yang 

dimaksudkan dengan aset dalam perusahaan, yaitu putang, persediaan,dan aset 

tetap. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya 

perusahaan. 

Rasio Profitabilitas terdiri dari return on assets (ROA), return on equity 

(ROE), dan profit margin rate. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah 

Return on assets (ROA). ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba yang berasal dari aktivitas investasi. Return on 

asset sering juga disebut sebagai return on investment, karena ROA ini melihat 

sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian 

keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama 

dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan (Fahmi, 2014:137) 
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Tinggi rendahnya ROA dipengaruhi oleh pengelolaan aset perusahaan oleh 

manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan. Tingginya 

ROA, begitu juga laba yang dicapai oleh perusahaan dan makin baik pula posisi 

perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. 

Rasio penilaian pasar terdiri dari price earning ratio (PER) dan price book 

value (PBV). Dalam penelitian ini menggunakan Price earning ratio (PER). PER 

merupakan rasio yang menunjukan perbandingan harga pasar saham terhadap laba 

per saham. Makin tinggi rasio ini maka makin tinggi pula tingkat pertumbuhan laba 

yang diharapkan dan meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap masa 

depan perusahaan. PER ini memberi informasi seberapa besar masyarakat 

menghargai perusahaan,sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan 

harga yang lebih tinggi di banding dengan nilai buku saham. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai return saham, diperoleh 

hasil yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan research gap yang membutuhkan 

penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana 

dan Wahyuati (2016), Farida dan Camela (2018)  menyatakan bahwa CR 

berpengaruh secara signifikan terhadap return  saham. Sedangkan berbeda dengan 

hasil penelitian Kusumo (2011), Farkhan dan Ika (2013), Endri (2018) tidak 

terdapat pengaruh antara likuiditas terhadap return saham 

Nuryana (2013), Wahyuati (2016) menyatakan bahwa DER berpengaruh 

terhadap return saham.  Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Farida dan Camela (2018) menyimpulkan bahwa tidak berpengaruh secara 

signifikan antara leverage terhadap return 

Pada penelitian Kusumo (2011) dan Nuryana (2013) menyatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara TATO terhadap return saham. Sedangkan Farkhan 

dan Ika (2013) dan Septiana dan Wahyuati (2016) menyatakan tidak berpengaruh 

secara signifikan antara aktivitas terhadap return saham. 

Farkhan dan Ika (2013), Gunadi dan Kesuma (2015), Endri (2018), Farida 

dan Camela (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara ROA 

terhadap return saham sedangkan menurut Kusumo (2011), Triwulandari dan 
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Akbar (2013), Sondakh (2014) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

profitabilitas 

Fredy Hermawan, Mulia dan Nurdhiana (2012), Farkhan dan Ika (2013), 

Indra dan Irfianto (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara 

PER terhadap return saham. Sedangkan hasil penelitian Kusumo (2011), 

Triwulandari dan Akbar (2013), Sondakh (2014) tidak berpengaruh secara 

signifikan antara penilaian terhadap return saham. 

Penelitian ini menjadi menarik dilakukan karena penelitian mengenai return 

saham yang sudah dilakukan sebelumnya masih menghasilkan hasil yang berbeda 

tentang penyebab faktor yang mempengaruhi terjadinya return saham perusahaan, 

dan belum banyak yang meneliti di bidang sub sektor perdagangan besar dan 

eceran. Dimana sub sektor perdagangan besar dan eceran akhir-akhir ini yang 

mengalami penurunan. Hal tersebut makin membuat menarik penelitian mengenai 

return saham untuk dilakukan. 

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk memperkuat faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham dan merupakan lanjutan dari penelitian Septiana dan 

Wahyuati (2016), tentang “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return saham Pada 

Perusahaan Manufaktur”. Maka penelitian ini diberi judul : 

“ Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return Saham (Pada Perusahaan Subsektor 

Perdagangan Besar dan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-

2019)”. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian dan latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Bagaimana gambaran return saham, dan kinerja keuangan  pada subsektor 

perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019. 

2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap return saham pada perusahaan 

subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2019 
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3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap return saham pada perusahaan 

subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2019 

4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan 

subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2019 

5. Bagaimana pengaruh aktivitas terhadap return saham pada perusahaan 

subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI tahun 2014-

2019 

6. Bagaimana pengaruh penilaian pasar terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2019 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran return saham dan kinerja keuangan pada 

perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2014-2019 

2. Untuk mengetahui Pengaruh likuditas terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2019 

3. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2019 

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2019 

5. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2019 
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6. Untuk mengetahui pengaruh penilaian pasar terhadap return saham pada 

perusahaan subsektor perdagangan besar dan eceran yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2019 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur 

untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat 

menambah pengetahuan pembaca mengenai return saham pada 

perusahaan dan apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya return 

saham dalam perusahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat mengaplikasikan teori yang dimiliki untuk 

menganalisis fakta dan gejala yang terjadi serta dapat ditarik 

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Bagi pelaku pasar modal, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan dalam berinvestasi saham. 

c. Bagi Perusahaan, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan masukan dalam membuat kebijakan yang 

bersifat fundamental, sehingga dapat menarik perhatian para 

investor. 
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