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Berinvestasi dalam bentuk sekuritas pasar modal, baik investasi pada 

saham-saham konvensional ataupun saham-saham syariah memiliki tingkat 

keuntungan yang tinggi. Banyak orang yang meyakini bahwa investasi pada 

perusahaan yang masuk dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100 mempunyai 

likuiditas dan tingkat keuntungan yang tinggi.Tingkat keuntungan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahan. Jika kinerja keuangan perusahaan 

tersebut baik maka akan mempengaruhi tingkat keuntungan investasi yang 

dilakukannya. Seorang investor sebelum berinvestasi seharusnya menganilisis 

kinerja keuangan perusahaan tersebut agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari, 

Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan 

dari rasio profitabilitas dan likuiditas perusahaan yang masuk dalam indeks JII, 

LQ45 dan KOMPAS100.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 perusahaan yang 

merupakan gabungan dari indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan profitabilitas dan likuiditas antara 

perusahaan yang tergabung dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100 dengan 

menggunakan alat uji ANOVA. Sedangkan untuk mengetahui mana yang lebih 

baik dari ketiga indeks tersebut dilihat dari profitabilitas dan likuiditasnya dengan 

menggunakan alat uji Independent Sampel T-test.  

Hasil analisis dari uji statistik ANOVA didapatkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan profitabilitas berupa variabel ROE antara perusahaan 

yang tergabung dalam indeks JII, LQ45 dan KOMPAS100 dengan nilai p-value 

(Sig) sebesar 0.01 lebih kecil (α) 0.05, Namun untuk rasio likuiditasnya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga indeks tersebut karena nilai  p-

value dari variabel Current Ratio dan Cash Ratio lebih besar dari (α) 0,05. Rata-

rata profitabilitas dari perusahaan yang masuk dalam ketiga indeks tersebut yang 

mempunyai pertumbuhan lebih tinggi yaitu indeks LQ45 karena tingkat 

pertumbuhannya tinggi sebesar 26% ditahun 2011 dan dari uji statistik 

Independent Sampel T-test dengan nilai p Sig (2-tailed) 0.03 < 0.05 dan nilai t 

negatif sebesar -2.111. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan yang 

masuk dalam indeks LQ45 lebih baik dilihat profitabilitasnya dibandingkan 

dengan indeks JII dan KOMPAS100 dengan taraf  signifikan 5%. Implikasi hasil 

penelitian ini yaitu investor lebih baik berinvestasi pada perusahaan yang masuk 

dalam indeks LQ45 karena perusahaan tersebut mempunyai profitabilitas yang 

tinggi. 


