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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi di era pertumbuhan ekonomi (economic growth) saat ini, 

menjadikan setiap perusahaan butuh dengan modal tambahan untuk terus 

menjalankan kinerja operasional perusahaan. Salah satu cara bagi perusahaan 

untuk mendapatkan tambahan modal adalah dengan menawarkan kepemilikan 

perusahaan tersebut kepada masyarakat/publik (go public) yaitu berupa saham 

yang bisa diperjualbelikan di pasar modal.1 

Pasar Modal sangat berperan penting dalam roda perekonomian suatu 

negara. Hadirnya pasar modal di Indonesia memudahkan alternatif berinvestasi 

dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu.2 Adapun peran 

dari pasar modal bagi perusahaan adalah sumber ketersediaan dana investor 

kepada perusahaan, sedangkan bagi investor mengharapkan feedback berupa 

return dari penyetoran dana tersebut.  

Mengacu pada UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995 Pasal 1 ayat 12, 

pengertian pasar modal adalah  kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, pada pasal 

1 ayat 5 adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi 

                                                           
 1 RM Gian Ismoyo Kusumo, Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return Saham 

pada perusahaan Non Bank LQ 45, Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 1. 

 2 Tina Chandra, Analisis Pengaruh ROA, ROE dan TATO Terhadap Return Saham pada 

perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Medan: Prodi 

Akuntansi FEB Universitas Sumatra Utara, 2014, hlm. 18. 
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kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.3 Salah satu 

instrumen investasi di pasar modal yang paling banyak diketahui oleh masyarakat 

adalah saham.  

Saham merupakan salah satu instrumen ekuitas yang paling populer 

diperdagangkan di pasar modal. Saham memiliki pengertian sebagai tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas.  Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas 

aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham.  Dengan memiliki saham suatu 

perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan 

kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban 

perusahaan.4 Jenis saham yang biasa dikenal ada dua jenis, yaitu saham preferen 

(preffered stock) dan saham biasa (common stock). a) Saham Preferen (preffered 

stock) merupakan setoran uang dari para pemegang saham preferen. Preffered 

stock merupakan salah satu hybrid securities. Disebut hybrid securities karena di 

dalam preffered stock terkandung sifat liabilitas dan saham biasa. b) Saham Biasa 

(common stock) merupakan setoran modal dari para pemegang saham yang 

dinyatakan dalam nilai dasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang 

beredar.5  

Individu yang melakukan aktivitas investasi disebut sebagai investor, 

investasi merupakan kegiatan investor yang dimaksudkan untuk menunda 

                                                           
 3 Manisem, Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Liquiditas dan 

Rasio Pasar Terhadap Return Saham Syariah Dalam Jakarta Islamic Index (JII) 2008-2011, Riau: 

FEIS UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2013, hlm. 1. 

 4 Prasetya Wibisono, Pengaruh Inventory Turnover, Return On Asset dan Debt to Equity 

Ratio Terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2008-2013, Yogyakarta: FE Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm. 11. 

 5 Werner R.Murhadi, Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), hlm. 1. 
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konsumsi hari ini untuk dikonsumsi di masa mendatang dengan harapan nilai di 

waktu yang akan datang lebih tinggi daripada nilai yang ditemui hari ini. Investor 

yang melakukan kegiatan di pasar modal harus senantiasa memperhatikan 

pertimbangan antara risiko dan return (risk and return trade-off) atau semua aset 

maupun sekuritas yang akan dimiliki atau dijadikan sebagai sarana investasinya.6 

Karena akan berpengaruh terhadap return saham yang akan didapatkan oleh 

investor.  

Investasi dengan saham akan berhadapan langsung dengan aktivitas yang 

berisiko tinggi (high risk) maksudnya adalah seorang investor harus bisa membuat 

keputusan untuk berinvestasi di pasar modal dan harus mampu menerima segala 

bentuk konsekuensi dan risiko yang dapat terjadi di masa mendatang atau investor 

bisa saja memperoleh keuntungan yang tinggi seketika maupun sebaliknya dapat 

menderita kerugian atau bangkrut. Oleh karena itu, risiko investasi pada saham 

yang tinggi dapat diminimalisir dengan melakukan analisis secara mendalam 

terhadap faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga saham, risiko yang 

ditanggung pemodal, dimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi 

perkembangan pasar modal.7  

Return saham suatu investasi bersumber dari yield atau dividen dan capital 

gain (loss). Yield merupakan return yang mencerminkan aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh secara periodik. Capital gain (loss) adalah return yang 

                                                           
 6 Tatang Ary Gumanti, Manajemen Investasi Konsep Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2011), hlm. 31. 

 7 Nur Fita Sari, Analisis Pengaruh DER, CR, ROE dan TAT Terhadap Return Saham 

(Studi Pada Saham Indeks LQ45 Periode 2009-2011 dan Investor yang terdaftar pada 

Perusahaan Sekuritas di Wilayah Semarang 2012), Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 

2012, hlm. 2-3. 
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diperoleh dari kenaikan (penurunan) nilai surat berharga. Bila harga saham pada 

akhir periode melebihi harga saham ketika awal periode, maka investor 

dinyatakan memperoleh capital gain dan investor dikatakan memperoleh capital 

loss jika terjadi sebaliknya.8  

Return Saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya.9 Investor yang melakukan investasi 

memungkinkan untuk membandingkan antara tingkat pengembalian yang 

sebenarnya dengan pengembalian yang diharapkan untuk return saham yang akan 

didapatkan dikemudian hari. Return saham dibedakan menjadi dua yaitu return 

realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi 

(realized return) merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan 

data historis dan digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan. 

sedangkan return ekspektasi (expected return) merupakan return yang 

diharapakan akan diperoleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return 

realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi.10  

Pemilik modal atau investor akan menanamkan modalnya pada saham yang 

memiliki return saham tinggi dengan risiko yang rendah dengan menggunakan 

analisis fundamental yang lebih memfokuskan pada data-data keuangan historis. 

Sejalan dengan konsep investasi yaitu “High Risk-High Return”, yang artinya 

                                                           
 8 Cokorda Istri Indah Puspitadewi dan Henny Rahyuda, “Pengaruh DER, ROA, PER dan 

EVA Terhadap Return Saham pada perusahaan Food and Beverages di BEI”, dalam (E-Jurnal 

Manajemen Unud, Vol.5, No. 3, 2016: 1429-1456 ISSN: 2302-8912), 2016, hlm. 1430. 

 9 Yeye Susilowati dan Tri Turyanto, “Reaksi Signal Rasio Profitabilitas Dan Rasio 

Solvabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan (Profitability and Solvability Ratio Reaction 

Signal Toward Stock Return Company)”, dalam (Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol.3, No.1, 

Mei 2011: 17-37 ISSN: 1979-4878), 2011, hlm. 23. 

 10 Dyah Ayu Savitri, Analisis Pengaruh ROA, NPM, EPS dan PER terhadap Return 

Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur sektor Food and Beverages periode 2007-

2010), Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 23-24. 
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semakin besar return yang diharapkan dari perolehan investasi maka semakin 

tinggi pula risiko yang ditanggung seorang investor. Ada dua tipe investor dalam 

berinvestasi diantaranya adalah investor yang menyukai risiko (risk taker) yaitu 

mereka yang cenderung akan memilih saham-saham yang mempunyai risiko yang 

relatif tinggi, agar dikemudian hari akan mendapatkan return yang tinggi pula. 

Sebaliknya investor yang tidak menyukai risiko disebut risk averter yaitu 

merencanakan keuntungan normal berdasarkan analisis data-data keuangan 

historis dan fundamental perusahaan.11 Kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba merupakan salah satu indikator prestasi perusahaan secara 

langsung kepada investor.  

Harga saham adalah faktor penentu dalam pembagian return saham sebuah 

perusahaan, dalam pembentukannya return saham merupakan hasil perbandingan 

antara harga saham periode sekarang dengan harga saham periode sebelumnya. 

Oleh karena itu semakin tinggi harga saham periode sekarang dari harga saham 

periode sebelumnya maka perusahaan mengalami capital gain, begitu juga 

sebaliknya jika harga saham perusahaan periode sekarang jauh lebih rendah dari 

harga saham periode sebelumnya maka perusahaan mengalami capital loss. 

Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi harga saham yaitu (1) laba 

perusahaan (2) pertumbuhan aktiva tahunan (3) likuiditas (4) nilai aktiva total (5) 

penjualan, sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham 

atau return saham adalah: (1) kebijakan pemerintah dan dampaknya (2) fluktuasi 

                                                           
 11 Risca Yuliana Thrisye dan Nicodemus Simu, “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan 

Terhadap Return Saham BUMN Sektor Pertambangan Periode 2007-2010”, dalam (Jurnal Ilmiah 

Akuntansi dan Bisnis, Juli 2013, Vol. 76 No. 2), 2013, hlm. 76-77. 
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nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing.12 Total Asset Turnover (TATO) 

dan Return On Asset (ROA) merupakan dua variabel yang mempengaruhi 

pergerakan return saham, Total Asset Turnover (TATO) merupakan rasio aktivitas 

yang dapat menyebabkan return saham akan ikut naik, dan Return On Asset 

(ROA) adalah rasio profitabilitas (profitability ratio) yang semakin besar 

menunjukkan kinerja perusahaan naik sehingga return saham akan naik.13 

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah tempat para emiten atau perusahaan 

menjualkan sahamnya. Di BEI ada banyak pasar index yang menjualkan saham 

salah satunya adalah Jakarta Islamic Index (JII) yaitu pasar index yang didirikan 

Pada tanggal 3 Juli 2000 oleh PT Bursa Efek Jakarta atau disingkat dengan BEJ 

bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) pada saat itu 

mengembangkan proyek pasar modal indeks saham syariah yang dibuat 

berdasarkan syariat Islam, yaitu Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 

jenis saham terpilih yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.14 Pada awal 

peluncurannya, pemilihan saham yang masuk dalam kategori syariah melibatkan 

Dewan Pengawas Syariah dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM). 

Tujuan pembentukan Jakarta Islamic Index ini adalah untuk meningkatkan 

kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan 

memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam untuk 

                                                           
 12 Yuni Indra Sari, “Pengaruh Faktor-faktor fundamental terhadap Harga saham pada 

perusahaan Telekomunikasi”, dalam (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: Volume 5, Nomor 7, Juli 

2016 ISSN: 2461-0593), 2016, hlm. 4.  

 13Farkhan dan Ika, “Pengaruh rasio keuangan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur sektor Food and 

Beverage)”, dalam (Value Added, Vol. 9, No.1, September 2012 – Februari 2013 

http://jurnal.unimus.ac.id), 2012-2013, hlm. 16. 

 14Editor, ”Jakarta Islamic Index”, dalam https://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa/jak 

arta-islamic-index-jii/. Diakses tanggal 7 Oktober 2017 pukul 11.25 WIB. 

https://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-index-jii/
https://www.sahamok.com/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-index-jii/
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melakukan investasi di bursa efek. Jakarta Islamic Index juga diharapkan dapat 

mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di 

Indonesia. Adanya Jakarta Islamic Index menjadi jawaban atas keinginan investor 

yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, Jakarta Islamic Index 

menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah 

tanpa takut tercampur dengan dana ribawi.15 Karakteristik saham yang masuk 

dalam kategori pasar Jakarta Islamic Index tertuang dalam Peraturan Bapepam- 

LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Seiring 

perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-saham tersebut dilakukan oleh 

Bapepam-LK bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional. Dari sekian banyak 

emiten yang tercatat khususnya di pasar index syariah atau Jakarta Islamic Index 

(JII) selama periode 2007-2016, dan juga setelah dilakukan penelitian terkait 

penentuan sampel yang akan digunakan, maka peneliti menemukan data 

perusahaan yang listed selama periode 2007-2016 adalah PT. Astra Agro Lestari 

Tbk.  

Judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) dan 

Return On Asset (ROA) terhadap Return Saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (Studi Kasus PT. Astra Agro Lestari Tbk Periode 2007-

2016) maka, peneliti merumuskan kajian di atas dalam bentuk tabel di bawah ini 

untuk mengetahui perkembangan saham beberapa periode di PT. Astra Agro 

Lestari Tbk. Berikut adalah fluktuasi perkembangan antara Total Asset Turnover 

                                                           
 15 Anggi Meinati Sari, Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas dan Rasio 

Pasar  terhadap Return Saham Syariah dalam Kelompok Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2008-

2010, Yogyakarta: FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 4-5. 
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(TATO) dan Return On Asset (ROA) terhadap Return Saham selama periode 

2007-2016, gambaran secara umum  ditampilkan pada Tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 

Data Rasio Total Asset Turnover (TATO), Return On Asset (ROA) dan Return 

Saham pada PT. Astra Agro Lestari Tbk Periode 2007-2016 

 

Tahun 

Total Asset 

Turnover 

(%) 

Return On 

Asset 

(%) 

Return Saham 

(%) Ket 

2006 107,464 22,5 157,143 

2007 111.358 ↑ 36.9 ↑ 122.222 ↓  

2008 125.176 ↑ 40.4 ↑ -65 ↓  

2009 98.057 ↓ 21.9 ↓ 132.143 ↑  

2010 100.591 ↑ 22.9 ↑ 15.165 ↓  

2011 105.567 ↑ 24.5 ↑ -17.176 ↓  

2012 93.111 ↓ 20.3 ↓ -9.217 ↑  

2013 84.707 ↓ 12.7 ↓ 27.411 ↑  

2014 87.863 ↑ 14.1 ↑ -3.386 ↓  

2015 60.706 ↓ 3.2 ↓ -34.639 ↓  

2016 58.29 ↓ 8.7 ↑ 5.836 ↑  

Keterangan: 

000 : Searah 

000 : Tidak Searah 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

Data tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa adanya kecenderungan perbedaan atau 

fluktuasi pergerakan antara nilai Total Asset Turnover (TATO), Return On Asset 

(ROA) dan Return Saham pada PT. Astra Agro Lestari. Tbk selama periode 2007-

2016. Ini adalah pengertian dua variabel independen di atas, yang pertama adalah 
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Total Asset Turnover yaitu merupakan rasio aktivitas yang mengukur keseluruhan 

perputaran seluruh aset. Rasio ini cukup sering digunakan karena cakupannya 

yang menyeluruh. Tanpa memandang jenis usaha, rasio ini dapat menggambarkan 

sampai seberapa baik dukungan seluruh aset untuk memperoleh penjualan. 

Selanjutnya pengertian kedua adalah Return On Asset yaitu rasio profitabilitas 

yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya ataupun rasio antara 

pendapatan bersih sesudah pajak terhadap total aset.16 

Grafik 1.1 

Grafik Perkembangan Rasio Total Asset Turnover (TATO), Return On Asset 

(ROA) dan Return Saham Pada PT. Astra Agro Lestari, Tbk Periode 2007-

2016 

 
   Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 

Data tabel dan grafik di atas menunjukkan pada tahun 2007 Return Saham 

mengalami penurunan sebesar 122.222%, tetapi Total Asset Turnover (TATO) 

dan Return On Asset (ROA) mengalami kenaikan masing-masing sebesar 

111.358% dan 36.9%. Pada tahun 2008 Return Saham mengalami penurunan 

                                                           
 16Anggun Amelia Bahar Putri, Analisis Pengaruh ROA, EPS, NPM, DER dan PBV 

Terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Industri Real Estate and Property yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009), Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 

19-20. 
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drastis sebesar -65%, tidak sama halnya dengan Total Asset Turnover (TATO) dan 

Return On Asset (ROA) menaik pada persentase sebesar 125.176% dan 40.4%. 

Tahun 2009 Return Saham mengalami kenaikan drastis menjadi 132.143%, 

sedangkan Total Asset Turnover (TATO) dan Return On Asset (ROA) mengalami 

penurunan drastis masing-masing sebesar 98.057% dan 21.9%. 

Tahun 2010 mengalami kejadian yang sama seperti di tahun 2007 dan 2008 

yakni Return Saham turun dengan persentase 15.165% sedangkan Total Asset 

Turnover (TATO) dan Return On Asset (ROA) naik dengan presentase sebesar 

100.591% dan 22.9%. Pada tahun 2011 sama seperti tahun sebelumnya yaitu 

Return Saham menurun menjadi -17.176%, sedangkan Total Asset Turnover 

(TATO) dan Return On Asset (ROA) naik menjadi 105.567% dan 24.5%.  

Tahun 2012 Return Saham mengalami kenaikan persentase sebesar -9.217% 

dari tahun sebelumnya, sedangkan Total Asset Turnover (TATO) dan Return On 

Asset (ROA) menjadi turun masing-masing sebesar 93.111% dan 20.3%. Tahun 

2013 Return Saham menjadi naik sebesar 27.411%, sedangkan Total Asset 

Turnover (TATO) dan Return On Asset (ROA) menurun masing-masing sebesar 

84.707% dan 12.7%.  

Tahun 2014 Return Saham mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

menjadi -3.386% sedangkan Total Asset Turnover (TATO) dan Return On Asset 

(ROA) mengalami kenaikan masing-masing sebesar 87.863% dan 14.1%. Di 

tahun 2015 Return Saham, Total Asset Turnover (TATO) dan Return On Asset 

(ROA) mengalami penurunan yang sama dari tahun sebelumnya dengan 

persentase masing-masing sebesar -34.639%, 60.706% dan 3.2%. Pada tahun 
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2016 Return Saham mengalami kenaikan sebesar 5.836% yang juga diikuti 

dengan kenaikan Return On Asset (ROA) sebesar 8.7%, sedangkan Total Asset 

Turnover (TATO) mengalami penurunan sebesar 58.29%.  

Landasan teoritis menyatakan bahwa meningkatnya nilai Total Asset 

Turnover (TATO) berarti penjualan bersih mengalami peningkatan, peningkatan 

ini akan mengakibatkan peningkatan laba perusahaan. Laba perusahaan yang 

meningkat akan direspon baik oleh investor karena mengindikasikan harga saham 

yang tinggi, pada akhirnya akan meningkatkan return perusahaan.17 Sama halnya 

dengan ROA, jika Return On Asset (ROA) naik, maka Return Saham akan juga 

naik. Jadi, Jika Return Saham mengalami kenaikan, maka Total Asset Turnover 

(TATO) dan Return On Asset (ROA) akan juga ikut naik.18 Berdasarkan hal di 

atas, ini menunjukkan terjadinya penyimpangan antara teori dengan praktik yang 

ada, Dalam teori menjelaskan bahwa Total Asset Turnover dan Return On Asset 

adalah dua variabel independen yang sama memiliki pengaruh positif terhadap 

Return Saham, artinya jika Total Asset Turnover naik maka Return Saham juga 

ikut naik, begitu juga jika Return On Asset menaik maka Return Saham juga ikut 

naik. Tapi berbanding terbalik dengan kenyataan pada Laporan Keuangan 

Tahunan PT. Astra Agro Lestari Tbk pada periode 2007-2016, 5 dari 10 tahun 

periode yang dijadikan sampel menunjukkan dimana Total Asset Turnover 

(TATO) dan Return On Asset (ROA) naik sedangkan Return Saham menurun, dan 

                                                           
 17 Elizbeth Ayu Alvionita Sutrisno dan Ketut Wijaya Kesuma, “Kinerja Keuangan dan 

Pengakuan Pasar sebagai Prediktor Return saham (Studi pada perusahaan Indeks LQ 45)”, dalam 

(E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5., No. 3, 2016 ISSN: 2302-8912), 2016, hlm. 1752. 

 18 Ajeng Ika Ariyanti, “Pengaruh CR, TATO, NPM dan ROA terhadap Return Saham”, 

dalam (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: Volume 5, Nomor 4, April 2016 ISSN: 2461-0593), 

2016, hlm. 7. 
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3 dari 5 periode yang tersisa menjelaskan dimana Total Asset Turnover (TATO) 

dan Return On Asset (ROA) mengalami penurunan, sedangkan Return Saham 

menjadi naik. Di tahun 2016 Return Saham dan Return On Asset (ROA) naik tapi 

Total Asset Turnover (TATO) mengalami penurunan. Dari uraian di atas dapat 

dilihat adanya titik permasalahan antar variabel yang perlu diteliti lebih lanjut oleh 

peneliti, maka dari itu peneliti mengambil judul penelitian berikut mengenai 

Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) dan Return On Asset (ROA) terhadap 

Return Saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (Studi 

Kasus PT. Astra Agro Lestari Tbk Periode 2007 – 2016). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh total asset turnover (TATO), secara parsial, 

terhadap return saham PT. Astra Agro Lestari Tbk periode 2007 – 2016; 

2. Seberapa besar pengaruh return on asset (ROA), secara parsial, terhadap 

return saham PT. Astra Agro Lestari Tbk periode 2007 – 2016; 

3. Seberapa besar pengaruh total asset turnover (TATO) dan return on asset 

(ROA), secara simultan, terhadap return saham PT. Astra Agro Lestari Tbk 

periode 2007 – 2016. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh total asset turnover (TATO), 

secara parsial, terhadap return saham PT. Astra Agro Lestari Tbk periode 

2007 – 2016; 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh return on asset (ROA), secara 

parsial, terhadap return saham PT. Astra Agro Lestari Tbk periode 2007 – 

2016; 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh total asset turnover (TATO) 

dan return on asset (ROA), secara simultan, terhadap return saham PT. 

Astra Agro Lestari Tbk periode 2007 – 2016. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara secara akademik maupun 

praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademis 

a. Mendeskripsikan pengaruh total asset turnover (TATO) dan return on 

asset (ROA) secara simultan terhadap return saham PT. Astra Agro 

Lestari Tbk periode 2007 – 2016; 

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh total 

asset turnover (TATO) dan return on asset (ROA) secara simultan 

terhadap return saham PT. Astra Agro Lestari Tbk periode 2007 – 

2016. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Emiten khususnya kepada pihak-pihak perusahaan yang masuk 

dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII), dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan; 

b. Bagi Investor, dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan 

dalam menginvestasikan dananya pada sekuritas yang menghasilkan 

return saham yang optimal. Dengan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham diharapkan investor mampu 

memprediksi return saham, dan menilai kinerja saham suatu 

perusahaan; 

c. Bagi Masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai alat analisis 

untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada 

informasi laporan keuangan; 

d. Bagi Penulis, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam 

melakukan penganalisaan tentang pasar modal, khususnya return 

saham; 

e. Bagi Pembaca dan peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi 

serta informasi mengenai return saham, khususnya saham syariah 

Jakarta Islamic Index (JII); 

f. Untuk mengembangkan investasi di sektor saham pada umumnya dan 

khususnya pada saham syariah. 


