
 

viii 
 

ABSTRAK 

 

Nufuz, Chayatun. 2010. “Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, profitabilitas, 
Aktivitas, dan Rasio Pasar Terhadap Return Total Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. H. Wahyono, MM. II. Amir Mahmud, S.Pd, M.Si. 

111 hal. 

 

Kata Kunci: Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Total Asset 

Turnover, Price to Book Value, Return Total 

 

Investor dalam menanamkan dananya di pasar modal bertujuan memperoleh return 
total yaitu deviden (devidend yield) dan capital gain. Oleh sebab itu para investor harus 

dapat menilai kinerja perusahaan melalui analisis rasio terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) apakah terdapat 
pengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial antara Current Ratio, Debt To 

Equity Ratio, Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Price To Book Value  terhadap 

return total saham perusahaan manufaktur di BEI?, (2) seberapa besar pengaruh Current 
Ratio, Debt To Equity Ratio, Net Profit Margin, Total Asset Turnover, Price To Book 

Value terhadap return total saham perusahaan manufaktur di BEI? 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang menyajikan 

laporan keuangan serta membagikan deviden di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008. 

Jumlah sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan. Teknik regresi berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Net Profit Margin, Total 

Asset Turnover, Price To Book Valu  terhadap return total saham. 
Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai probabilitas value sebesar 

0,219>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa CR, DER, NPM, TATO, PBV tidak 

berpengaruh terhadap return total saham. Berdasarkan uji parsial diperoleh hasil bahwa 

CR tidak berpengaruh terhadap return total saham yang ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas value sebesar 0,682>0,05. DER tidak berpengaruh terhadap return total 

saham yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas value sebesar 0,893>0,05. NPM 

berpengaruh positif terhadap return total saham yang ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas value sebesar 0,028<0,05. TATO tidak berpengaruh terhadap return total 

saham yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas value sebesar 0,977>0,05. PBV tidak 
berpengaruh terhadap return total saham yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

value sebesar 0,414>0,05. Adjusted R² sebesar 0,067 yang berarti bahwa 6,7% perubahan 

yang terjadi pada return total saham dapat dijelaskan oleh variabel CR, DER, NPM, 
TATO, PBV, sedang sisanya 93,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Simpulan dari penelitian ini adalah secara simultan variabel CR, DER, NPM, 

TATO, dan PBV tidak berpengaruh terhadap return total saham. Secara parsial variabel 
CR, DER, TATO, dan PBV tidak berpengaruh terhadap return total saham, variabel NPM 

berpengaruh positif terhadap return total saham. Adapun saran penelitian ini adalah: 1) 

investor perlu memperhatikan kondisi pasar dan faktor eksternal dalam memprediksi 

return yang akan diterima; 2) perusahaan hendaknya meningkatkan NPM; 3)penelitian 

selanjunya melakukan pengkajian ulang tentang faktor-faktor fundamental lain yang 

berpengaruh terhadap return saham; 3) peneliti selanjutnya menghitung return dengan 
rumus perhitungan lain, memperbesar ruang lingkup penelitian, menambah periode 

penelitian, dan membandingkan dua atau lebih kondisi ekonomi yang berbeda. 

 


