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ABSTRACT 

 

This research aims to know the influence of Financial Ratios and Firm Size to stock 
return.In this research financial ratios that used, such as Return on Equity, Total Asset 
Turnover, Current Ratio, Price to Book Value and Debt to Equity Ratio. 

 This research using the panel data for 2010-2013. The observations of this research are 
companies which is listed in Indonesia Stock Exchange and included in Index KOMPAS 
100. The method of the research is purposive sampling which took the sample by certain 
criteria. The amount of the sample that fulfill the criteria are 37 sample. Using data 
panel method resulted 148 observation data. With the normality test 6 observation data 
must be omitted, so there’s only 142 data will be used. The research used multiple 
regression data analysis method. There are also include classic assumption test, that 
consist normality test, multicollinearity test, autocorellation test and heterokedacity test. 
The hypothesis analysis test done by using F test and  t test.     

This research find that market ratio (PBV), solvency ratio (DER) and firm have a 
significant effect on stock return partially. While activity ratio (TATO), liquidity ratio 
(CR) and profitabilty ratio (ROE) don’t have any significant effecto on stock return. But, 
if they tested simultaneously they are all have a significant effect on stock return. 

Keywords : stock return, return on equity, total asset turnover, current ratio, price to 
book value, debt to equity ratio, firm size,. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari waktu ke 

waktu seiring dengan era globalisasi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dunia. 

Pertumbuhan ekonomi juga merubah pola hidup, pola berpikir dan tingkah laku yang 

mengharapkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat saat ini sudah mulai 

memiliki pemikiran untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham, deposito 

berjangka ataupun dalam bentuk investasi lainnya. Tandelilin (2010) mengatakan bahwa 

investasi merupakan sebuah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan 

datang. 

Manajemen keuangan membagi keputusan menjadi tiga bagian, yaitu keputusan 

investasi, keputusan pembiayaan dan keputusan deviden. Keputusan investasi dianggap 

menjadi hal yang paling penting. Investasi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yakni 

investasi pada aset finansial dan investasi pada aset aset riil. Investasi pada aset – aset 

finansial dilakukan di pasar uang, berupa surat berharga, sertifikat deposito dan lainnya. 

Investasi juga dapat dilakukan di dalam pasar modal, dalam bentuk saham, obligasi, opsi 

dan lainnya. Sedangkan investasi dalam sektor riil dapat berupa pembelian aset, 

mendirikkan gedung dan lain – lain. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian 

Negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 
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keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia sadar betul bahwa pasar 

modal merupakan sebuah sarana yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal menggalang pergerakan dana jangka 

panjang dari masyarakat (investor) yang kemudian disalurkan pada sektor - sektor yang 

produktif dengan harapan sektor tersebut dapat berkembang dan menghasilkan lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat. Sedangkan return merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return dapat berupa return yang sudah terjadi atau return yang belum terjadi tetapi 

yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return keseluruhan dari suatu investasi 

dalam suatu periode tertentu disebut return total. Return total terdiri dari capital gain dan 

yield. 

Untuk melakukan investasi di pasar modal, diperlukan pengetahuan yang cukup, 

pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisa efek – efek mana yang akan dibeli, mana 

yang akan dijual dan mana yang tetap dimiliki. Investor harus ketepatan perkiraan masa 

depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau dipertahankan. Salah satu 

informasi yang dapat digunakan dalam memberikan penilaian kinerja suatu perusahaan 

adalah dengan laporan keuangan. 

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan 

lainnya. Pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas masih belum bisa memberikan 

manfaat yang maksimal bagi para penggunanya sebelum laporan tersebut diolah lebih lanjut 

dalam bentuk analisis laporan keuangan, seperti analisis rasio. Jenis analisis rasio bisa 

menyangkut analisis aspek likuiditas, solvabilitas, profitabiltas, leverage dan lainnya. 

Tantangan dalam analisis rasio keuangan adalah dalam menganalisa dan mengintepretasikan 
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rasio – rasio keuangan yang muncul. Analisis rasio merupakan analisis yang banyak 

digunakan sebagai bahan pengambilan   keputusan baik untuk pemberian kredit maupun 

pembelian saham dan investasi. Horigan (dalam David Wijaya, 2008) mengatakan bahwa 

rasio keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan saat ini dan 

masa mendatang, serta berbagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan 

masa mendatang. 

Menurut Kieso (2011), para investor tertarik dengan laporan keuangan yang 

memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dan yang menjadi 

fokus investor dalam mental performance perusahaan adalah profitabilitas perusahaan 

tersebut dimasa yang akan datang yang akan mempengaruhi stabilitas pendapatan dan nilai 

investasi mereka diperusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat profitabilitas 

perusahaan akan memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan tingkat pengembalian 

saham yang akan diperoleh investor. Untuk menciptakan profitabilitas yang baik 

perusahaan-perusahaan juga perlu menjaga tingkat efesiensi perusahaan pada level yang 

bagus, termasuk didalamnya adalah efesiensi dari aktivitas keuangan. Kemajuan suatu 

perusahaan diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan yang pada akhirnya juga 

meningkatkan nilai perusahaan dan tingkat return saham. 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Perusahaan harus memeriksa hubungan antara retained earnings to 

be invested dengan laba yang dibagikan dalam bentuk deviden. Pertumbuhan perusahaan 

dan deviden adalah kedua hal yang diinginkan perusahaan tetapi juga merupakan suatu 

tujuan yang berlawanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menetapkan kebijakan 
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deviden yaitu kebijakan untuk menetapkan proporsi pendapatan yang dibagikan sebagai 

deviden yang dibayar. Berarti semakin besar laba yang dapat ditahan, maka laba yang 

terseda untuk pembayaran deviden semakin kecil. Akibatnya deviden yang diterima investor 

semakin tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung. 

Riset   mengenai   kegunaan   informasi   akuntansi   (laporan   keuangan)   dalam   

hubungannya dengan return dan harga saham di Bursa Efek Jakarta telah banyak dilakukan, 

antara lain sebagai berikut. Trisye dan Simu menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap 

return saham BUMN sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2007 – 

2010. Ratna Prihatini (2009) menemukan bahwa inflasi dan nilai tukar berpengaruh negatif 

terhadap return saham sedangakan ROA dan Current ratio berpengaruh positif signifikan 

terhadap return saham. Asyik (1999) menemukan bahwa rasio neraca dan laba rugi memiliki 

hubungan yang lebih kuat dengan return saham dibandingkan dengan rasio arus kas. 

Kennedy JSP, (2003), meneliti pengaruh ROA, ROE, earnings per share, profit margin, 

asset turnover, rasio leverage, dan debt to equity ratio terhadap return saham. Triyono dan 

Jogiyanto (2000) meneliti hubungan kandungan informasi arus kas, komponen arus kas, dan 

laba akuntansi dengan harga saham atau return saham. Cut Silva meneliti pengaruh risiko 

sistematis, rasio leverage dan rasio likuiditas terhadap return saham. Nurmalasari 

menganalisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap harga saham emiten LQ45 yang terdaftar 

di BEI tahun 2005-2008. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut secara umum 

terdiri dari ROA, ROE, NPM, EPS. Menunjukan dampak positif bagi harga saham, semakin 

tinggi rasio profitabilitas maka semakin tinggi pula harga saham. Selain itu, Nadia Sukrina 

(2009) menganalisis pengaruh Price Earning Ratio dan Return on Equity terhadap return 
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saham. Hasilnya menunjukan bahwa secara parsial maupun simultan, Price Earning Ratio 

dan Return on Equity berpengaruh terhadap return saham. 

Uraian diatas menunjukan bahwa hasil penelitian menganai rasio keuangan terhadap 

harga atau return saham masih sangat bervarisai. Melihat laba dan juga leverage masih 

menjadi perhatian penting bagi investor, selain itu juga tingkat pengembalian hasil (return) 

saham perusahaan –perusahaan yang terdaftar di BEI. Maka dari itu penulis bertujuan untuk 

melakukan penelitan mengenai ― Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Return Saham Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Kompas100 periode 

2010-2013” 

1.2. Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang diatas dapat dilihat bahwa masalah dari penelitian penulis 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Equity secara signifikan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100? 

2. Apakah Total Asset Turnover secara signifikan berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100? 

3. Apakah Current Ratio secara signifikan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100? 

4. Apakah Price to Book Value secara signifikan berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100? 

5. Apakah Debt to Equity Ratio secara signifikan berpengaruh terhadap return 

saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100? 
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6. Apakah ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100? 

7. Apakah variable rasio keuangan dan ukuran perusahaan secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 

100? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Return On Equity 

perusahaan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 

100 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Total Asset Turnover 

perusahaan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 

100 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Current Ratio perusahaan 

terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Price to Book Value 

perusahaan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 

100 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara Debt to Equity Ratio 

perusahaan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 

100 
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6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap 

return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara rasio keuangan dan ukuran 

perusahaan terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 

100. 

1.4.    Manfaat penelitian 

Dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penilitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagi investor: 

Memberikan informasi mengenai rasio – rasio yang perlu diperhatikan sebagai 

dasar pengambilan keputusan investasi saham di pasar modal sehingga mencapai 

return yang optimal 

2. Bagi Akademisi: 

Memberikan informasi tambahan mengenai arsip kepustakaan yang mungkin 

dapat digunakan sebagai informasi tambahan serta memberikan dukungan 

terhadap penelitian terdahulu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut oleh 

peneliti selanjutnya 

3. Bagi Emiten: 

Memberikan masukan akan pentingnya pengelolaan informasi dalam bentuk 

rasio – rasio keuangan sebagai dasr pengambilan kebijakan finansial untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat menarik minat investor. 
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1.5. Pembatasan Masalah 

Agar penelitan ini menjadi fokus, maka pembatasan untuk penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 

100 

2. Penelitian ini akan dilakukan pada periode 2010-2013. 

3. Saham tidak pernah delisting dari indeks Kompas 100 selama periode 

pengamatan 

4. Saham yang di pilih dalam penelitian ini merupukan saham – saham papan atas 

5. Bukan termasuk saham perusahaan sektor perbankan guna menghindari 

kesalahpahaman terkait rasio leverage 

6. Dalam penelitian ini rasio keuangan yang di gunakan yaitu: 

a. Return on Equity  

b. Total Asset Turnover 

c. Current Ratio 

d. Price to Book Value 

e. Debt to Equity Ratio 

7. Return saham hanya mencangkup capital gain/loss yang dihitung dengan 

menggunakan close price. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran utush secara menyeluruh mengenai penelitian ini, 

maka disusunlah suatu sistematikan penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta 

hal- hal yang berhubungan dengan penelitan ini. Sistematika Penulisan Penelitian ini terbagi 

menjadi beberapa bagian, yaitu: 
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BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai dasar pemikiran penulis 

untuk mengangkat topik penelitian tentang pengaruh variabel Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, ROA, ROE, PBV dan ukuran 

perusahaan terhadap return saham untuk selanjutnya disusun dalam rumusan 

masalah dan diuraikan tentang tujuan serta manfaat penelitian, kemudian 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada Bab ini diuraikan mengenai teori – teori dasar yang menjadi acuan bagi 

peneliti dalam antara lain tentang pasar modal, saham laporan keuangan dan 

penjelasan tentang return saham sebagai variabel dependen dan Current Ratio, 

Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, ROE, PBV dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen. Setelah itu diuraikan mengenai 

gambaran kerangka pemikiran dari penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang 

digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh. 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang menjadi 

objek penelitian, yakni Indeks KOMPAS100, serta membahas hasil dari 

analisis pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap return 

saham 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran – saran yang dapat 

digunakan oleh perusahaan dan juga peneliti – peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat menjual saham bagi perusahaan yang memerlukan 

dana, begitu juga investor dapat membeli surat berharga di pasar modal. Pasar modal 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun 

instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, 

pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan 

terkait lainnya (Darmaji dan Fakhrudin, 2012).  

Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dapat dijual dipasar primer. 

Berupa penawaran perdana kepublik (Initial Public Offering atau IPO) atau tambahan surat 

berharga baru jika perusahaan sudah go public. Selanjutnya surat berharga yang sudah 

beredar diperdagangkan di pasar sekunder (Jogiyanto, 2011). 
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Menurut Undang – undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang 

Pasar Modal:  

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, 

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek‖ 

2.2. Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas 

yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut Rusdin (2008), saham adalah sertifikat yang 

menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegeang saham memiliki klaim atas 

penghasilan dan aktiva perusahaan.  

Sedangkan menurut Hamud (2012) saham merupakan tanda penyertaan modal pada 

perseroan terbatas seperti yang diketahui bahwa tujuan pemodal saham adalah untuk 

memperoleh penghasilan dari saham tersebut.Pemodal di golongkan menjadi investor dan 

speculator. Investor adalah yang membeli saham untuk dimiliki, sedangkan speculator 

adalah yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling 

menguntungkan. 

2.2.1. Jenis Saham  

Dalam transaksi jual-beli di Bursa Efek, saham atau sering pula disebut shares 

merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat 
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diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Selanjutnya saham dapat dibedakan 

antara saham biasa (common stoks) dan saham preferen (preffered stocks) 

A. Saham Biasa (Common Stock) 

Menurut Hidayat, Taufik (2011:96) Saham biasa adalah tanda penyertaan, 

andil, atau pemilikan seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Jika anda 

memiliki saham pada suatu perusahaan, maka anda adalah pemilik perusahaan 

tersebut sebesar modal yang ditanamkan. Karateristik dari saham biasa adalah 

sebagai berikut:  

1. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi 

2. Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang 

ditetapkan pada RUPS 

3. Hak dan tanggung jawabnya terbatas 

4. Hak untuk memiliki saham baru terlebih dahulu (preemptive rights). 

5. Deviden, jika perusahaan mendapatkan laba dan disetujui dalam RUPS 

B.  Saham Preferen (Preferred Stock)  

Saham preferen adalah saham yang berbentuk gabungan antara obligasi dan 

saham bisa. Jenis ini sering disebut dengan sekuritas campuran. Saham preferen 

sama dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan juga 

mewakili kepemilikan dari modal. Selain itu juga saham preferen sama dengan 

obligasi karena jumlah devidennya tetap selam masa berlaku dari saham, memiliki 

klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, memiliki hak tebus dan dapat ditukar dengan 

saham biasa.  
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Karateristik dari saham preferen menurut Tjiptono dan Hendy (2012:8) 

adalah sebagai berikut:  

1. Memiliki hak terlebih dahulu memperoleh dividen. 

2. Memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham 

lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

(dibubarkan). 

3. Kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba 

perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara tetap. 

4. Dalam hal perusahaan dilikuidasi, memiliki hak memperoleh 

pembagian kekayaan perusahaan diatas pemegang saham biasa 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

2.2.2. Return saham 

2.2.2.1. Pengertian Return Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut Hamud (2012) 

Return saham merupakan sebuah keuntungan perusahaah yang dibagikan kepada investor 

atas investasi saham yang dilakukannya. Return tersebut memiliki dua komponen yaitu 

current income dan capital gain. Current income merupakan keuntungan yangdidapat 

melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti dividen. Keuntungan ini biasanya 

diterima dalam bentuk kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Misalnya 

dividen saham yaitu dibayarkan dalam bentuk saham yang bisa dikonversi menjadi uang kas 

dengan cara menjual saham yang diterimanya, sedangkan Capital gain (loss) merupakan 

selisih laba (rugi) yang dialami oleh pemegang saham karena harga saham saat ini relatif 

lebih tinggi (rendah) dibandingkan harga saham sebelumnya. Jika harga saham sekarang (Pt) 
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lebih tinggi dari harga saham periode sebelumnya (Pt-1) maka pemegang saham mengalami 

capital gain. Jika yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham akan mengalami capital 

loss. 

Jogiyanto (2011), menyatakan bahwa tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati 

dari suatu investasi tentunya investor tidak mau berinvestasi jika pada akhirnya tidak ada 

hasil. Selanjutnya pada setiap investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek 

mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jogiyanto (2011), membedakan return 

saham menjadi dua yakni return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected 

return). Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan 

data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai 

dasar penentuan return dan risiko di masa mendatang. Return ekspektasi merupakan return 

yang diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti.  

Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) 

antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. Semakin besar 

return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, 

sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan positif dengan risiko. 

Risiko yang lebih tinggi biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return 

yang lebih tinggi pula (high risk high return, low risk low return). Tetapi return yang tinggi 

tidak selalu harus disertai dengan investasi yang berisiko. Hal ini bisa terjadi pada pasar 

yang tidak rasional. Menurut Adenso (1997) dalam Remon Gunanta(2013) kinerja suatu 

saham dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk alat pengukur efisiensi perusahaan. 

Jika harga saham merefleksikan seluruh informasi mengenai perusahaan di masa lalu, 
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sekarang dan yang akan datang, maka kenaikan harga saham dapat dianggap sebagai 

indikasi perusahaan yang efisien. 

2.2.2.2. Jenis Return Saham 

  Menurut Reilly & Norton (2003:224), terdapat dua jenis return  saham yaitu : 

a.  Income  

  Investasi secara periodik akan menghasilkan kas bagi investor dalam bentuk 

bunga atau dividen. 

b.  Change in Price or Value 

  Dalam waktu tertentu harga pasar dari suatu investasi dapat turun atau naik. 

Jika nilainya naik dan melebihi jumlah investasi yang telah dilakukan maka akan 

diperoleh capital gain. Dan sebaliknya, jika nilainya turun dan kurang dari jumlah 

investasi yang telah dilakukan maka akan diperoleh capital loss. 

2.2.2.3.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham 

Menurut Samsul (2006), ada beberapa faktor yang mempengaruhi return saham 

terdiri atas faktor makro dan mikro , yaitu : 

1. Faktor mikro yaitu faktor yang berada didalam perusahaan itu sendiri (internal) 

a) Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS) 

b) Nilai buku per saham 

c) Rasio Hutang terhadap ekuitas 

d) Dan rasio keuangan lainnya.  

2. Faktor makro yaitu faktor yang berada diluar perusahaan, 

a) Faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat Bunga umum domestic, tingkat 

inflasi, kurs valuta asing dan kondisi ekonomi internasional 
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b) Faktor non ekonomi yang meliputi peristiwa politik dalam negeri, peristiwa 

politik luar negeri, peperangan, demonstrasi massa dan kasus lingkungan hidup. 

2.2.2.4.  Komponen Return Saham 

Adapun beberapa komponen dalam return saham menurut (Tandelilin, 2010:102) 

komponen suatu return terdiri dari dua jenis yaitu: 

a) Current Income / Yield (keuntungan lancar) merupakan keuntungan yang diperoleh 

melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran bunga deposito, 

bunga obligasi, dividen, dan sebagainya.  

b) Capital Gain yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara harga jual 

dan harga beli suatu instrumen investasi, yang berarti bahwa instrumen investasi 

harus diperdagangkan di pasar. Besarnya capital gain  dilakukan dengan analisis 

return  histories yang terjadi pada periode sebelumnya, sehingga dapat ditentukan 

besarnya tingkat kembalian yang diinginkan (expected return). 

2.3.  Analisa Laporan Keuangan 

2.3.1. Pengertian Rasio Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan alat untuk mengelompokan dan memproses informasi  

yang dikomunikasikan secara periodic kepada para pemakainya. (Harahap,2008:117) 

Tandelilin (2010) mengelompokan laporan keuangan menjadi 3 jenis, yaitu : Neraca, 

Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas. 

Analisis laporan keuangan sendiri menurut Subramanyam (2012:4) merupakan 

aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data – data 

yang berkaitan untuk menghasilkam estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam 
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analisis bisnis. Untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan, pihak – pihak yang 

berkepentingan dapat melakukan analisis rasio keuangan.  

Menurut Keown (2006) rasio keuangan merupakan pengulangan data akuntansi 

secara relative untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan 

perusahaan. Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya untuk 

menganalisa kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada 

umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui 

dengan lebih sederhana yaitu dengan menghitung rasio – rasio keuangan yang sesuai dengan 

keinginan. Financial ratio analysis ini dapat dibagi atas dua jenis berdasarkan variate yang 

digunakan dalam analisa (Gibson, 2011:463-464), yaitu: 

1. Unvariate Ratio Analysis 

Unvariate ratio analysis merupakan analisa rasio keuangan yang 

menggunakan satu variate didalam melakukan analisa (profit margin ratio, return 

on assets, return on equity, dan sebagainya). 

2. Multivariate Ratio Analysis 

Multivariate ratio analysis merupakan rasio keuangan yang 

menggunakan lebih dari satu variate didalam melakukan analisa (alman’s z-score, 

zeta score, dan sebagainya). Penganalisa financial dalam mengadakan analisa 

rasio financial pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam 

pembanding (Riyanto, 2001: 329), yaitu: 

a. Membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio- rasio dari 

waktu yang lalu (ratio historis) atau dengan rasio-rasio yang 

Pengaruh rasio..., Putra Prayoga Handoyo, Ak.-IBS, 2014



  

19 
  

diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang 

sama. 

b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio 

perusahaan/company ratio) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan 

lain yang sejenis atau industri (rasio industri/rasiorata-rata/rasio standard) 

untuk waktu yang sama. 

2.3.2. Penggolongan Rasio 

Ross et al(2009:81) mengelompokan rasio keuangan dapat menjadi lima jenis 

berdasarkan ruang lingkup atau tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1) Rasio Solvabilitas jangaka pendek atau rasio Likuiditas, Rasio ini menyatakan 

kemampuan perusahaan jangka pendek untuk memenuhi obligasi (kewajiban) 

yang jatuh tempo. Rasio likuiditas ini terdiri dari : current ratio (rasio lancar), 

quick ratio, dan net working capital. 

2) Rasio Solvabilitas jangka panjangan, Rasio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga 

disebut leverage uang pinjaman (debt) untuk memperoleh keuntungan. Rasio 

leverage ini terdiri dari : debt ratio, debt to equity ratio, long-term debt to equity 

ratio, long-term debt to capitalization ratio, times interest earned, cash flow 

interest coverage, cash flow to netincome, dan cash return on sales 

3) Rasio perputaran manajemen aset atau rasio Aktivitas (Activity Ratios), Rasio ini 

menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan didalam memanfaatkan 

harta-harta yang dimilikinya. Rasio aktivitas ini terdiri dari : total asset turnover, 

fixed asset turnover,accounts receivable turnover, inventory turnover, average 
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collection period (day’s sales in accounts receivable) dan day’s sales in 

inventory. 

4) Rasio Rentabilitas/Profitabilitas (Profitability Ratios), Rasio ini menunjukkan 

keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Rasio rentabilitas 

ini terdiri dari: gross profit margin, net profit margin, operating return on assets, 

returnon assets, return on equity, dan operating ratio. 

5) Rasio Pasar (Market Ratios), Rasio ini menunjukkan informasi penting 

perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar ini terdiri dari : 

dividend yield, dividend per share, earning per share, dividend payout ratio, 

price earning ratio, book value per share, dan price to book value. 

Dari rasio-rasio tersebut, yang berkaitan langsung dalam penelitian ini meliputi: 

1) Return On Equity 

Merupakan indikator terpenting untuk menilai prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang dari sudut pandang investor adalah dengan melihat sejauh mana 

pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Semakin besar Return on Equity (ROE) 

mencerminkan semakin optimal perusahaan menggunakan modal sendiri dalam 

menghasilkan dan meningkatkan laba. Secara empiris semakin besar keuntungan 

(laba) maka semakin besar pula minat investor untuk menginvestasikan dananya 

dalam saham tersebut. 

2) Total asset turn over 

Total asset Turnover merupakan salah satu rasio aktivitas yang digunakan 

untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Aktifitas 

operasi perusahaan membutuhkan investasi, baik untuk asset yang bersifat jangka 
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pendek (Inventory dan Account Receivable) maupun jangka panjang (Property,Plan, 

and Equipment). Rasio ini menggambarkan hubungan antara tingkat operasi 

perusahaan (Sales) dengan Aset yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasi 

perusahaan tersebut. TAT juga dapat digunakan untuk memprediksi modal yang 

dibutuhkan perusahaan.  

Total Asset Turnover menurut Sutrisno (2009:221) ―Merupakan ukuran 

efektifitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan penjualan‖. Semakin besar 

perputaran aset semakin efektif perusahaan mengelola asetnya. Dan rasio ini juga 

menunjukan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal. 

3) Current Ratio 

Current Rasio merupakan perbandingan antara aset lancar dengan utang. 

Rasio lancar yang tinggi menunjukan likuiditas, tetapi hal ini menunjukan juga 

penggunaan kas dan aset jangka pendek secara tidak efisien. Perusahaan sangat 

mengharapkan mendapatkan rasio lancar paling sedikit 1, karena jika rasio lancar 

kurang dari 1 menunjukan modal kerja bersih yang negatif (Ross, 2009). Perlu 

dicatat juga, rasio lancar yang terlihat rendah belum tentu merupakan pertanda buruk 

bagi perusahaan yang memiliki cadangan alternatif peminjaman yang belum 

dipergunakan. 

4) Price to Book Value (PBV) 

Rasio harga saham terhadap nilai buku atau price to book value ratio 

merupakan perbandingan antara harga suatu saham terhadap nilai buku bersih per 

lembar saham tersebut. Rasio ini membandingkan interpretasi dari sistem pelaporan 

akuntansi terhadap nilai kekayaan perusahaan (aset bersih di neraca) dengan persepsi 
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investor terhadap nilai pasar dari kekayaan perusahaan tersebut (kapitalisasi pasar). 

Rasio PBV yang kurang dari 1,0 menunjukkan bahwa perusahaan secara keseluruhan 

belum berhasil dalam menciptakan nilai bagi para pemegang saham(Ross,2009:93). 

Nilai buku per saham dihitung dengan total aset perusahaan dikurangi dengan total 

kewajibannya dan selisihnya kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham beredar.  

5) Debt to Equity Ratio 

Debt To Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholders’ equity yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total 

pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimliki perusahaan. Semakin tinggi 

DER menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka penjang) 

semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin 

besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur).  

2.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya 

variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya 

jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan 

menderita kerugian. 

Menurut Ferry &Jones ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata–rata total penjualan dan 

rata–rata total aset. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. 
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Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah 

pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah 

penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba bersih yang 

diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen akan melakukan 

perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian yang tepat untuk  

mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah 

untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan 

efisien. 

Dalam aspek keuangan, penjualan dapat dilihat dari sisi perencanaan dan sisi 

realisasi yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam sisi perencanaan, penjualan direfleksikan 

dalam bentuk target yang diharapkan dapat direalisir oleh perusahaan. Perusahaan yang 

berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi membutuhkan dukungan sumber daya 

organisasi (modal) yang semakin besar, demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang 

tingkat pertumbuhan penjualannya rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi 

(modal) juga semakin kecil. Jadi konsep tingkat pertumbuhan penjualan tersebut memiliki 

hubungan yang positif, tetapi implikasi tersebut dapat memberikan efek yang berbeda 

terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan jenis modal yang akan digunakan. 

Apabila perusahaan dihadapkan pada kebutuhan dana yang semakin meningkat 

akibat pertumbuhan penjualan, dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka 

tidak ada pilihan lain bagi perusahaan untuk menggunakan dana yang berasal dari luar 

perusahaan, baik hutang maupun dengan mengeluarkan saham baru. 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1. 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Variabel Hasil Perbedaan 

1 Studi Empiris terhadap 
Dua Faktor yang 
Mempengaruhi Return 
Saham Pada Industri 
Food & Beverages di 
BEI 

Michael 
Suharli 
(2005) 

 Return 
Saham, 

 Beta 
Saham 

 DER 

DER dan Beta 
Saham tidak 
mempengaruhi 
return saham secara 
signifikan. 

Penelitian ini 
menggunakan 
variabel beta saham. 
Dan 

2 Analisis Pengaruh  
Rasio Likuiditas, 
Leverage Aktivitas dan 
Profitabilitas terhadap 
Return Saham ( Studi 
Pada Perusahaan 
Makanan dan 
Minuman dengan 
Kategori Industri 
Barang Konsumsi di 
BEJ 

IG. K. A 
Ulupui 
(2005) 

 Return 
Saham 

 CR 
 DER 
 TAT 
 ROA 

CR dan ROA 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap return 
saham. Sedangkan 
DER menunjukan 
pengaruh positif 
tetapi tidak 
signifikan. Dan TAT 
menunjukan 
pengaruh negative 
dan tidak signifikan. 
 

Tahun penelitian dan 
objek penelitiannya 
berbeda.  

3 Pengaruh Inflasi, Nilai 
Tukar, ROA, DER dan 
CR terhadap Return 
saham industry real 
estate and property 
yang listed di BEI 
periode 2003-2006 

Ratna 
Prihantini 
SE(2009) 

 Return 
Saham 

 Inflasi 
 Nilai Tukar 
 DER 
 ROA 
 CR 

Inflasi, nilai tukar 
dan DER berpengaru 
negative signifikan 
terhadap return 
saham. Sedangkan 
ROA dan CR 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap return 
saham pada industry 
real estate and 
property. 
 

Perbedaan terletak 
dalam penggunaan 
variabel inflasi dan 
nilai tukar. Periode 
dan objek penelitian 

4 Dampak Ukuran 
Degree of Financial 
Leverage, Sales 

Indra 
Widjaja 
(2011) 

 Harga 
Saham 

 DFL 

Hasilnya 
menunjukan ukuran 
degree of financial 

Penelitian ini 
menggunakan degree 
of financial leverage, 
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Growth dan Size 
Growth terhadap return 
harga saham 

 Sales 
Growth 

 Size 
Growth 

leverage 
berpengaruh negatif 
signifkan terhadap 
return saham sektor 
infrastruktur utilitas 
dan transportasi. 
Sales growth dan 
size growt 
menunjukan 
pengaruh positif 
terhadap return 
saham tetapi tidak 
signifikan. 

sales growth dan size 
growth untuk menjadi 
variabel independen 

5 Pengaruh Kinerja 
Perusahaan dan 
Kondisi Ekonomi 
terhadap Return Saham 
dengan Metode 
Intervalling 

Andre 
Hernendiasto
ro (2005) 

 Return 
saham pada 
interval 3, 
6 dan 12 
bulanan 

 CR 
 DER 
 ROA 
 PER 
 Tingkat 

inflasi 
 Suku bunga 
 Kurs valas 

Dilihat dari uji 
simultannya, dengan 
periode pengamatan 
interval 3 dan 6 
bulanan di ketauhui 
CR,DER,ROA,PER, 
tingkat inflasi, suku 
bunga dan kurs valas 
mempengaruhi 
return saham secara 
signifikan, 
sedangkan pada 
interval 12 bulanan, 
hanya variabel 
tingkat inflasi saja 
yang tidak 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
return saham 

Pengamatan return 
saham di bagi 
menjadi 3 periode 
pengamatan. 
Penelitian ini 
menggunakan 

6 Pengaruh Kebijakan 
Deviden terhadap 
Harga Saham 
Perusahaan –
perusahaan Otomotif 
di BEJ 

Nurmala 
(2006) 

 Harga 
Saham 

 Kebijakan 
Deviden 

Hasilnya 
menunjukan bahwa 
kebijakan deviden 
tidak mempunyai 
pengaruh terhadap 
harga saham pada 
perusahaan otomotif 
yang go- public di 
BEJ 

Penelitian ini 
menjadikan Harga 
saham sebagai 
variabel dependennya 

7 Reaksi Pasar Modal 
Terhadap Peristiwa – 
Peristiwa Ekonomi dan 

Mochamad 
Zaqi (2006) 

Reaksi Pasar 
modal terkait 
dengan peristiwa 

Pasar modal 
Indonesia bereaksi 
terhadap peristiwa 

Penelitian ini meneliti 
tentang reaksi pasar 
terkait dengan 
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Peristiwa – peristiwa 
Sosial-Politik Dalam 
Negeri 

ekonomi, social -
politik 

ekonomi dan 
peristiwa politik 
yang terjadi di dalam 
negeri 

peristiwa ekonomi, 
social dan politik 

8 Pengaruh Rasio Modal 
Saham terhadap Return 
Saham Perusahaan – 
perusahaan 
Telekomunikasi 

David 
Widjaya 
(2008) 

 Return 
Saham 

 ROE 
 PER 
 BPVS 
 PTBV 

 

Secara parsial , 
ROE, PER,BPVS 
dan PTBV tidak 
mempunyai 
pengaruh 

Penelitian ini meneliti 
tentang pengaruh 
rasio modal saham 
terhadap return 
saham 

9 Analisis Pengaruh 
Rasio Keuangan 
terhadap return saham 
BUMN sektor 
pertambangan 

Trisye dan 
Sinu (2011) 

 Return 
saham 

 DER 
 TAT 
 ROA 
 CR 

Hasil dari penelitian 
ini menunjukan 
DER berpengaruh 
signifikan terhadap 
return saham. 
Sedangkan, 
TAT,ROA dan CR 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
return saham. 

Penelitian ini 
menggunakan sektor 
pertambangan  

10 Analisis Pengaruh 
Rasio Profitabilitas 
terhadap Harga Saham 

Indah 
Nurmalasari 
(2009) 

 Harga 
Saham 

 ROA 
 ROE 
 NPM 
 EPS 

ROA dan EPS 
secara parsial 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham sedanglan 
NPM dan ROE tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
harga saham. 
 

Penelitian ini hanya 
meneliti tentang 
pengaruh rasio 
profitabiltas, dan 
pengaruhnya 
terhadap harga saham 

11 Pengaruh Rasio 
Aktivitas, Rasio 
Profitabilitas dan Rasio 
Pasar terhadap Return 
Saham Perusahaan 

Fatmawati 
(2013) 

 Return 
Saham 

 ROA 
 ROE 
 PBV 
 TATO 
 EPS 
 ITO 

ROE dan PBV saja 
yang berpengaruh 
positif dan 
signifikan. TATO 
dan ROA tidak 
memiliki pengaruh 
terhadap return 
saham, EPS dan ITO 
berpengaruh positif 
terhadap return 
saham namun tidak 
signifikan 

Menggunakan 3 rasio 
keuangan sebagai 
variabel independen 
yang diwakilkan oleh 
ROA dan ROE 
(profitabilitas) TATO 
dan ITO (Aktivitas) 
serta PBV dan 
EPS(pasar) 
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Hasil penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi return saham dalam 

beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan 

dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Fatmawati (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas dan rasio pasar terhadap return saham perusahaan. Penelitian menggunakan 

teknik analisi berganda. Hasilnya menunjukan ROE dan PBV saja yang berpengaruh 

positif dan signifikan. TATO dan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap return saham, 

EPS dan ITO berpengaruh positif terhadap return saham namun tidak signifikan.  

2. Suharli  (2005)  melakukan  penelitian  mengenai  pengaruh  DER  dan tingkat  risiko  

(beta  saham)  terhadap  return  saham.  Analisis  data  dengan menggunakan  teknik  

analisis  regresi  berganda  dengan  program  SPSS.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  

DER  dan  beta  saham  tidak  mempengaruhi return saham  secara signifikan. 

3. Widjaja (2011) melakukan penelitian mengenai dampak ukuran degree of financial 

leverage, sales growth dan size growth terhadap return saham. Penelitian ini 

menggunakan metode Ordianry Least Square serta memakai data panel. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan ukuran degree of financial leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return saham sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Sales 

growth dan size growth menunjukan pengaruh terhadap return saham positif tidak 

signifikan. 

4. Trisye dan Simu (2011) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh rasio 

keuangan terhadap return saham BUMN sektor pertambangan. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan 
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hanya Debt to Equty Ratio yang berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Sedangkan Total Asset Turnover, ROA dan Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 

5. Prihatini (2009) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh inflasi, nilai tukar, 

ROA, DER dan CR terhadap Return Saham. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

berganda.dengan hasil penelitian, Inflasi, nilai tukar dan DER berpengaruh negatif 

signikikan terhadap return saham. Sedangkan ROA dan CR berpengaruh positif 

signifikan terhadap return saham. 

6. IG.K.A. Ulupui (2005) meneliti tentang analisis pengaruh rasio likuiditas, leverage, 

aktivitas dan profitabilitas terhadap return saham (studi pada perusahaan makanan dan 

minuman dengan kategori industri barang konsumsi di BEJ). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Current Ratio dan Return On Asset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham satu periode ke depan, Debt to Equity Ratio 

menunjukkan hasil positif tetapi tidak signifikan, dan Total Asset Turn Over 

menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan. 

7. Nurmalasari (2009) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  terjadinya  pengaruh  

pada harga saham. Informasi laba perusahaan yang meliputi ROA, ROE, NPM, dan EPS 

adalah variabel yang diduga mempengaruhi harga saham tahun 2005-2008. Unit analisis 

yang digunakan adalah perusahaan emiten LQ45 diakhir tahun 2005-2008. Hasil  

penelitian  menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share 

(EPS) memilki berpengaruh terhadap harga saham secara parsial dengan tingkat 

sig(0,000 dan 0,004) sedangkan rasio keuangan yang lainnya tidak berpengaruh. Untuk 
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rasio keuangan yang terdiri dari NPM, ROE, ROI dan EPS berpengaruh secara bersama-

sama terhadap harga saham pada tahun 2005-2008. 

8. Nurmala (2006) meneliti tentang pengaruh kebijakan deviden terhadap harga saham 

perusahaan – perusahaan otomotif di Bursa Efek Jakarta. Objek penelitian ini adalah 

perusahaan  otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama lima tahun 

berturut-turut (tahun 1996 sampai tahun 2000) yang mengumumkan Earning Per Share, 

Dividen Per Share dan Closing Price. Setelah dilakukan penelitian di BEJ, terdapat 3 

perusahaan otomotif yang memenuhi kriteria yakni PT. Goodyear Indo-nesia Tbk, PT. 

Selamat Sempurna Tbk, PT. Tunas Ridean Tbk. Berdasarkan  analisis yang telah 

dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman dan pengujian 

hipotesis dapat diketahui bahwa tingginya harga saham tidak mempengaruhi kebijakan 

dividen yang diterapkan oleh ketiga perusahaan otomotif tersebut, karena harga saham 

bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen. 

9. Mochamad Zaqi (2006) peneliti ingin meneliti tentang reaksi pasar modal di Indonesia 

terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi dan social politik dalam negeri.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua saham yang termasuk dalam LQ45 selama periode penelitian. 

Sedangkan sampelnya diambil melalui teknik purposive sampling  yaitu saham – saham 

perusahaan yang tidak melakukan corporate action selama periode peristiwa. Uji t  (t-

Test)  digunakan untuk menganalisis apakah SRV rata – rata dari kelompok peristiwa 

bernilai signifikan pada hari – hari di seputar terjadinya peristiwa yang membuktikan 

adanya reaksi pasar. Sedangkan uji beda antara dua rata – rata digunakan untuk 

menganalisis adanya perbedaan reaksi antara sebelum dan sesudah terjadinya kelompok 

peristiwa, serta untuk membuktikan adanya perbedaan reaksi pasar antara peristiwa 
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ekonomi dan peristiwa sosial-politik. SRV yang signifikan di sepanjang event period 

menunjukkan bahwa pasar bereaksi pada peristiwa ekonomi maupun  peristiwa sosial-

politik. Akan tetapi, perbedaan rata – rata SRV yang signifikan antara sebelum 

terjadinya peristiwa dengan setelah terjadinya peristiwa hanya tedapat pada kelompok 

peristiwa sosial-politik. Rata – rata SRV setelah terjadinya peristiwa ekonomi dan 

setelah terjadinya peristiwa sosial-politik juga berbeda secara signifikan yang 

membuktikan bahwa pasar bereaksi secara berbeda terhadap kedua kelompok peristiwa 

tersebut. 

10. Andre Hernendiastro (2005) ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja 

keuangan perusahaan dan faktor ekonomi makro seperti CR, DER, ROA, PER,  inflasi, 

suku bunga dan kurs terhadap return saham dari saham LQ-45  pada periode 2001-2003 

dengan menggunakan metode Analisis Berganda. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode multi-shape purposive sampling dari saham LQ-45 yaitu sebanyak 

20 emiten. Hasil temuan menunjukkan bahwa data telah memenuhi asumsi klasik seperti 

terdistribusi normal, tidak terdapat otokorelasi, tidak terdapat multikolinieritas dan bebas 

heterokedastisitas. Hasil penelitian ini adalah bahwa pada interval 3 bulanan dan 6 

bulanan ROA dan suku bunga berengaruh terhadap return saham, tetapi pada interval 12 

bulanan hanya suku bunga yang berpengaruh terhadap return saham,  sehingga untuk 

interval 3 bulanan dan 6 bulanan variabel-variabel CR, DER, PER, inflasi dan kurs tidak 

berpengaruh terhadap return saham; untuk interval 12 bulanan vari abel-variael CR, 

DER ,ROA, PER, inflasi dan kurs tidak berpengaruh terhadap return saham. Koefisen 

dterminasi (R2) untuk interval 3 bulanan (7,1%) , 6 bulanan (16,7%) dan 12 bulanan 

(41,7%). Yang  berarti untuk interval  3 bulanan (92,9%), 6 bulanan (83,3%) dan 12 
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bulanan  (58,3%) variasi dalam retur saham dipengaruhi determinan lain diluar variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

11. David Widjaya (2008) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio modal 

saham terhadap return pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi terbuka di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji t, uji F, dan uji R2. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara 

simultan (secara bersama-sama), semua variabel independen (ROE, PER, BVPS, dan 

PTBV) secara signifikan dan positif tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen (return). Hal ini berarti bahwa variab el return dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Secara parsial, semua variabel 

independen (ROE, PER, BVPS, dan PTBV) tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap variabel dependen  Return). 

2.6. Kerangka Penelitian 

 Berdasarkan  uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang 

menggambarkan variabel-variabel rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1. Hubungan antara Rasio keuangan terhadap Return Saham 

  Analisis rasio keuangan merupakan alat analisis yang paling sering digunakan karena 

kemudahannya yang berupa aritmatika sederhana tetapi kemudahan ini memerlukan 

interpretasi yang tepat pada hasil akhirnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang 

berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Salah satu alternatif 

untuk mengetahui apakah informasi keuangan yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk 
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mempridiksi harga atau return saham di pasar modal, termasuk kondisi keuangan 

perusahaan dimasa depan adalah melakukan analisis rasio keuangan.  

Seperangkat laporan keuangan utama dalam bentuk neraca, laporan rugi laba, 

laporan perubahan modal, dan laporan aliran kas belum dapat memberi manfaat maksimal 

bagi pemakai sebelum pemakai menganalisis laporan keuangan tersebut lebih lanjut dalam 

bentuk analisis rasio keuangan. Penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh antara rasio 

keuangan dan return saham telah dilakukan oleh Manao & Nur (2000), menemukan 

hubungan antara rasio keuangan dengan return saham pada perusahaan menengah, variabel 

yang signifikan adalah  return on equity, price-to-book value (profitability ratio)  dan 

earnings per share. Ketidak signifikanan variabel lainnya adalah selain disebabkan oleh 

ketidak relevanan rasio tersebut pada kategori ukuran perusahaan ini, tetapi juga disebabkan 

karena keterbatasan data yang diperoleh. 

2. Hubungan antara Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan 

kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin 

besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran 

perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aset  

maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin 

banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia 

dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aset relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam mengukur ukuran 

perusahan. 
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Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di 

dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya 

informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Ukuran 

(size) perusahaan diukur dengan menggunakan total aset, penjualan, atau modal dari 

perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

adalah ukuran aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam 

tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam 

jangka panjang. Oleh karena itu ukuran perusahaan dapat berhubungan dengan return saham. 

2.6.1. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan  uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang 

menggambarkan variabel-variabel rasio profitabilitas, rasio liquiditas, rasio aktivitas, rasio 

pasar, rasio solvabilitas, ukuran perusahaan terhadap return saham perusahaan yang 

tergabung dalam indeks Kompas 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Asset Turnover 

ROE 

DER 

PBV 

Ukuran Perusahaan 

Return Saham 
Current Ratio 
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2.7. Hipotesis 

  Hipotesis merupakan dugaan awal yang masih bersifat sementara yang akan 

dibuktikan kebenaranya setelah data empiris diperoleh. Hipotesis berupa Proposisi yang 

dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris, Proposisi tersebut merupakan salah 

satu dari elemen teori, disamping construct, konsep, dan definisi, yang memberikan 

gambaran fenomena-fenomena secaa sistematis melalui penentuan hubungan antar variable. 

  Dari kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka 

disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho1:  Return on Equity tidak berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100. 

Ha1: Return on Equity berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang terdaftar di 

Indeks Kompas 100. 

Ho2: Total Asset Turnover tidak berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100. 

Ha2 : Total Asset Turnover  berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100. 

Ho3: Current ratio tidak berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang terdaftar 

di Indeks Kompas 100. 

Ha3: Current ratio berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang terdaftar di 

Indeks Kompas 100. 

Ho4: Price to Book Value tidak berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100. 
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Ha4: Price to Book Value berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang terdaftar 

di Indeks Kompas 100. 

Ho5: Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100. 

Ha5: Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100. 

Ho6: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100. 

Ha6: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang terdaftar 

di Indeks Kompas 100 

Ho7: Seluruh variabel secara simultan tidak berpengaruh terhadap Return Saham 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100. 

Ha7:   Seluruh variabel secara simultan berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan 

yang terdaftar di Indeks Kompas 100. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian merupakan proses pencarian solusi atas sebuah masalah setelah dilakukan 

studi dan analisa terhadap faktor-faktor yang berpengaruh (Sekaran dan Bougie, 2013). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh rasio keuangan dan ukuran 

perusahaan terhadap return saham yang terdaftar di indeks KOMPAS100 periode 2010-

2013. Objek penelitian ini terdiri dari variabel independen, rasio keuangan (Current Assets, 

Return on Assets, Return on Equity, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio dan Price to 

Book Value.) dan ukuran Perusahaan. Variabel dependen penelitian ini adalah return saham. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan yang 

tergabung dalam indeks KOMPAS100 tahun 2010-2013. Tahap pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan KOMPAS100 pada Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2010-2013. Kriteria yang dimaksud dalam pengambilan sampel yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk dalam indeks 

KOMPAS100 

2. Penelitian ini akan dilakukan pada periode 2010-2013. 
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3. Saham tidak pernah delisting dari indeks Kompas 100 selama periode 

pengamatan 

4. Bukan termasuk saham perusahaan sektor perbankan guna menghindari 

kesalahpahaman terkait rasio leverage 

5. Return saham hanya mencangkup capital gain/loss yang dihitung dengan 

menggunakan close price 

Berdasarkan kriteria sampel, maka jumlah sampel pada penelitian ini sebagai berikut 

Tabel 3.1. Sampel Perusahaan 

No.  Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk. 

2 ADRO  Adaro Energy Tbk. 

3 AKRA AKR Corporindo Tbk. 

4 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk. 

5 ASII Astra International Tbk. 

6 ASRI Alam Sutera Reality Tbk. 

7 BMTR Global Mediacom Tbk. 

8 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

10 CTRA Ciputra Development Tbk. 

11 ELSA Elnusa Tbk. 

12 GGRM Gudang Garam Tbk. 

13 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 

14 INCO  Vale Indonesia Tbk. 
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15 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

16 INDY 
 Indika Energy Tbk 

17 INTP 
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.  

18 ISAT 
Indosat Tbk. 

19 ITMG 
 Indo Tambangraya Megah Tbk. 

20 JSMR 
Jasa Marga (Persero) Tbk. 

21 KLBF 
Kalbe Farma Tbk. 

22 LPKR 
Lippo Karawaci Tbk. 

23 MEDC 
Medco Energy Internasional Tbk. 

24 MNCN 
Media Nusantara Citra Tbk. 

25 PGAS 
 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

26 PNLF 
Panin Financial Tbk. 

27 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

28 SGRO 
Sampoerna Agro Tbk. 

29 SMCB 
Holcim Indonesia Tbk. 

30 SMGR 
Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

31 SMRA 
Summarecon Agung Tbk. 

32 TINS 
Timah (Persero) Tbk. 

33 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

34 TRAM 
 Trada Maritime Tbk. 

35 UNSP 
Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 

36 UNTR 
United Tractors Tbk. 

37 UNVR 
Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: data diolah penulis 
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3.3. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti, data 

dipublikasikan dalam statistik maupun jurnal dan informasi yang tersedia dari sumber yang 

dipublikasikan dan tidak dipublikasi, tersedia dari dalam atau luar organisasi, serta data-data 

yang berguna bagi peneliti. Data sekunder yang dimaksud adalah laporan keuangan yang 

telah diaudit selama tahun 2010-2013 yang dipublikasikan. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI, www.idx.co.id. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini yaitu metode 

dokumentasi, metode penelusuran data online. Metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2005,154). Dokumen yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan dan data pendukung 

lainnya. Penulis juga melakuan penelusuran online, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti memperoleh data dan informasi melalui situs www.idx.co.id serta situs-situs lainnya 

yang menjadi pendukung penelitian ini.  Selain itu juga peneliti menggunakan metode studi 

pustaka, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai teori yang diperlukan untuk 

mendukung penyelesaian penelitian ini. 

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variable terikat merupakan variabel yang tidak bebas atau dipengaruhi dengan 

variabel independen. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu return saham. 
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1. Return Saham 

Return merupakan pengembalian yang diperoleh investor dari suatu 

investasi. Return ini berupa capital gain (loss) yaitu selisih antara harga saham 

saat ini dengan harga saham periode sebelumnya ( closing price pada periode t-1) 

dibagi dengan harga saham periode sebelumnya ( closing price pada periode t-1). 

 

Adapun bentuk rumus dari capital gain : 

 

 

 

Keterangan : 

    = harga saham akhir periode 

      = harga saham akhir periode sebelumnya 

3.5.2. Variabel Bebas(Independent Variable) 

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menyebabkan terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Return On Equity (ROE)  

Merupakan indikator terpenting untuk menilai prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang dari sudut pandang investor adalah dengan melihat 

sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Semakin besar Return on 

Equity (ROE) mencerminkan semakin optimal perusahaan menggunakan modal 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 =
𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡  

𝑃𝑖𝑡  
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sendiri dalam menghasilkan dan meningkatkan laba. Rasio ini dapat dihitung 

dengan : 

 

 

 

Dimana :   

Laba Bersih = Selisih Penjualan dan harga pokok produksi 

Total Equity = total modal sendiri (total modal saham disetor dan laba ditahan)   

2. Total Asset Turnover 

Total asset Turnover merupakan salah satu rasio aktivitas yang digunakan untuk 

mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Rumus Total Aset 

Turn over adalah :  

 

 

 

 

Dimana :  

Sales    = total penjualan 

Total Assets = Jumlah fixed assets dan current assets 

3. Current Ratio 

Current Rasio merupakan perbandingan antara aset lancar dengan utang. Current 

ratio juga dapat dikatakan sebagai indikator jangka pendek, dimana kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendek dari aset 

ROE = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =  
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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jangka pendek tersebut atau seberapa besar aset lancar yang tersedia mampu 

menutup kewajiban lancarnya. Rumus current ratio adalah :  

 

 

 

Keterangan :  

      Current Assets  = kas, sekuritas, piutang usaha dan persedian 

      Current Liabilities = hutang usaha, wesel jangka pendek, hutang jatuh tempo 

kurang dari satu tahun, akural pajak dan beban – beban akrual 

lainnya. 

4. Price to Book Value 

Rasio ini membandingkan interpretasi dari sistem pelaporan akuntansi terhadap 

nilai kekayaan perusahaan (aset bersih di neraca) dengan persepsi investor 

terhadap nilai pasar dari kekayaan perusahaan tersebut (kapitalisasi pasar). 

Rasio ini dihitung dengan rumus: 

 

 

 

Dimana :  

Book Value = Ekuitas dibagi rata – rata jumlah saham yang beredar  

Market Value = Harga saham 

 

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
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5. Debt to Equity Ratio 

Debt To Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholders’ equity yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari 

total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimliki perusahaan. Semakin 

tinggi DER menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka 

penjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga 

berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Debt 

to equity ratio dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 

Dimana :  

Total Debt = total hutang jangka pendek dan total hutang jangka panjang 

Total Equity = total modal sendiri (total modal saham disetor dan laba ditahan)   

6. Ukuran Perusahaan 

Dalam  ukuran perusahaan indikator yang diambil untuk pengukuran adalah 

Total Aset yang dibagi dengan jumlah saham beredar  hal tersebut bertujuan agar 

hasilnya memeliki kesetaraaan pengukuran dengan variabel yang terkait return 

saham. Ukuran Perusahaan dapat digunakan dengan skala rasio sebagai berikut : 

 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

SIZE = Ln Total Asset 
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Tabel 3.2 Operasional Variabel 

Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Rasio 
Keuangan 

a) Return On 
Equity(ROE)  
Keown (2011) 

          ℎ

            
 Rasio 

b) Total Asset 
Turnover 
(TAT) Keown 
(2011) 

     

           
 Rasio 

c) Current Ratio 
(CR) 
Subramanyam 
(2010) 

 
              

                   
 

 
Rasio 

d) Price to Book 
Value (PBV) 
Husnan (2011) 

          

            
 Rasio 

e) Debt to Equity 
Ratio (DER) 
Keown (2011) 

            

          
 Rasio 

Ukuran 
Perusahaan 

Total Asset  
Husnan (2011) Ln (Total Asset) Rasio 

Return 
Saham Capital Gain/Loss 

   −      

     
 Rasio 

Sumber: data diolah penulis 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian merupakan tahap dimana data-data yang telah 

dikumpulkan di dalam penelitian diolah, untuk memberikan hasil dari penelitian dan 

kesimpulan penelitian, sehingga dapat menjawab perumusan masalah penelitian. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dijelaskan oleh Widarjono (2007) 

bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis data-data yang telah dikumpulkan secara 

statistik, untuk kemudian dilakukan uji hipotesis penelitian terhadap data yang didapat. 
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Perhitungan data  dalam penelitian ini mneggunakan program e-views  untuk windows.   

3.6.2. Penentuan Model Regresi Data Panel  

 Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disbut 

sebagai model regresi data panel. Dalam tahap ini, penelitian diharuskan untuk melakukan 

pengujian atas struktur model yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan 

struktul model regresi atau tidak. Menurut Widarjono (2009:70) terdapat tiga cara dalam 

mendeteksi  perubahan struktur model regresi yaitu: 

1. Pendekatan common effect 

 Merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan 

struktural model regresi. Pengujian atas jenis pendekatan ini dilakukan dengan 

menganalisa angka probabilitas yang dihasilkan melalui uji chow. Hipotesis yang 

diajukan dalam melakukan uji chow tersebut ialah sebagai berikut:  

Ho : Tidak ada perubahan struktural  
Ha : Terdapat perubahan struktural  
 
Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut dilakukan 

melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR), dengan ketentuan 

pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai berikut (Widarjono,2009:72)   

1. Jika nilai probabilitas cross section F ≤ 0.05 maka hipotesis nol ditolak. 
2. Jika nilai probabilitas cross section F ≥ 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat 

ditolak. 
3. Pendekatan fixed effect dan random effect 

Setelah melakukan analisis atas hasil uji chow dan diperoleh hasil bahwa hipotesis 

nol ditolak maka perlu dilakukan uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect 
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atau random effect. Adapun hipotesis yang diajukan dalam melakukan uji hausman, yaitu 

sebagai berikut :  

Ho : Menggunakan pendekatan model jenis random effect 

Ha : Menggunakan pendekatan model jenis fixed effect 

 Uji hausman tersebut untuk menentukan pendekatan jenis apa yang akan digunakan 

dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan atas analisa hasil uji hausman 

adalah jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 5% maka hipotesis nol 

diterima yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan 

model random effect. Namun jika probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 5% maka 

hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel 

menggunakan model fixed effect (Widarjono, 2009:241). 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujiam hipotesis dengan 

menggunakan uji regresi linier. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar dari 

adanya estimasi yang bias karena regresi yang tidakdapat diaplikasikan oleh semua jenis 

data. 

3.6.3.1.Uji Normalitas 

Ghozali (2009) menjelaskan, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah model yang memiliki data normal atau mendekati normal. Para 

peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data 
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tersebut sudah terdistribusi dengan normal. (Winarno,2011) Uji Normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Jargue-Bera test atau J-B test. Uji ini mengukur perbedaaan 

skewness dan kurtosis data dan data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. 

Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut : 

Ho : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 

yang artinya residual data berdistribusi normal Winarno (2011). 

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya 

multikolinearitas ini  dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel 

independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka 

diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi 

relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya 

multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu 

model mempunyai varian yang besar Widarjono (2007). 

3.6.3.3.Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 
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berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang lebih baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas kerena data cross section 

mengandung berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). Ghozali (2009). Ada beberapa uji 

untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan 

uji White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih 

dulu disusun hipotesis, yaitu : 

Ho : Tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas Widarjono (2009:129). 

3.6.3.4.Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggupada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Nachrowi dan Usman, 2006).Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak 

layak dipakai. Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan uji 

Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai 

berikut : 

Ho : Tidak ada autokorelasi 

Ha : Ada autokorelasi 
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Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa dilihat pada nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi 

(Widarjono, 2007). 

3.7. Analisis Regresi Berganda 

Disebutkan oleh Widarjono (2007) sebagai berikut : 

― Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas 

(X1, X2, X3, ........, Xn) dinamakan analisis regresi linier berganda, dikatakan linier 

karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan 

mengikuti garis lurus. ― 

Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 6 variabel, yaitu 

Return on Equity, Total Asset Turnover ,Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Price to Book 

Value dan ukuran perusahaan. Persamaan regresi liner berganda pada penelitian ini 

diadopsi berdasarkan persamaan estimasi regresi linier Widarjono (2007).  

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

CAPGAINi,t = β0 + β1 ROEi,t + β2CRi,t  + β3DERi,t + β4TATOi,t  + β5PBVi,t + β6SIZEi,t 

+ εi,t. 

Dimana :  

CAPGAINi,t  : Capital Gain / Return Saham pada perusahaan i dan tahun t 

ROEi,t  : Return on Equity pada perusahaan i dan tahun t 
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DERi,t : Debt to Equity Ratio pada perusahaan i dan tahun t 

TATOi,t  : Total Asset Turnover pada perusahaan i dan tahun t 

PBVi,t : Price to Book Value pada perusahaan i dan tahun t 

SIZEi,t : Ukuran Perusahaan pada perusahaan i dan tahun t 

β0  : Konstanta 

εi,t. : Error 

3.8. Pengujian Hipotesis 

3.8.1. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen Ghozali, (2009). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 

probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. 

Kriteria pengujiannya sebagai berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

3.8.2. Uji T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

Ghozali, (2009). Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen.  
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Bentuk pengujiannya adalah :  

Ho : β i  = 0  

Ha : β i  ≠ 0 

i = 1,2,3. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-

masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai 

berikut : 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

3.8.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai    yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali, (2009). 

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R2 mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika 

Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara 

bila R2= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 
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secara signifikan terhadap variabel dependen. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih 

dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif  lain yaitu nilai adjusted R2. 

Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris didapat 

nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis 

jika nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilaiR2 = 0, maka adjusted R2= 

(1 - k)/(n - k). Jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai negatif  

Nilai adjusted R2 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel independen 

dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin 

mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen menjelaskan fluktuasi 

variabel dependen Widarjono, (2007) 

Rumus R2 sebagai berikut : 

  =
   

   
=

  
    

   
 

 Dimana :  

 R2   = Nilai Koefisien determinasi 

 RSS = Residual Sum Square 

 TSS = Total Sum Square 

Rumus adjusted R2 sebagai berikut: 
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         R −       ( ̅ ) = ( −   )
 −  

 −  
 

Dimana : 

 N = banyaknya observasi  

K =  banyak variabel (bebas dan terikat) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana (deficit unit). Di Indonesia, 

pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di kawasan 

SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Objek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 tahun 2010-

2013 yang selalu aktif diperdagangkan dan mempublikasikan laporan keuangannya selama 

tahun penelitian. Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang 

ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh sebanyak 37 perusahaan yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.berikut ini : 

Tabel 4.1. Sampel Perusahaan 

No.  Nama Perusahaan Sektor 
1 AALI Agriculture 
2 ADRO Misclaneous Industry 
3 AKRA Trade, Service and Investment 
4 ANTM Mining 
5 ASII Misclaneous Industry 
6 ASRI Property, Real Estate & Building Construction 
7 BMTR Trade, Service and Investment 
8 BSDE Property, Real Estate & Building Construction 
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9 CPIN Basic Industry and Chemical 
10 CTRA Property, Real Estate & Building Construction 
11 ELSA Mining 
12 GGRM Consumer Goods Industry 
13 GJTL Infrastructure, Utilities and Transportation 
14 INCO Mining 
15 INDF Consumer Goods Industry 
16 INDY Consumer Goods Industry 
17 INTP Basic Industry and Chemical 
18 ISAT Infrastructure, Utilities and Transportation 
19 ITMG Mining 
20 JSMR Infrastructure, Utilities and Transportation 
21 KLBF Consumer Goods Industry 
22 LPKR Property, Real Estate & Building Construction 
23 MEDC Mining 
24 MNCN Trade, Service and Investment 
25 PGAS Infrastructure, Utilities and Transportation 
26 PNLF Finance 
27 PTBA Mining 
28 SGRO Agriculture 
29 SMCB Basic Industry and Chemical 
30 SMGR Basic Industry and Chemical 
31 SMRA Property, Real Estate & Building Construction 
32 TINS Mining 
33 TLKM Infrastructure, Utilities and Transportation 
34 TRAM Infrastructure, Utilities and Transportation 
35 UNSP Agriculture 
36 UNTR Trade, Service and Investment 
37 UNVR Consumer Goods Industry 

 (Sumber : Data diolah Penulis) 

 Informasi yang terkandung di dalam tabel 4.1 di atas adalah perusahaan papan utama 

di Indeks KOMPAS 100 yang menjadi objek penelitian ini. Dengan total objek penelitian 

sebanyak 37 perusahaan dan periode pengamatan penelitian yaitu sejak tahun 2010 sampai 
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tahun 2013, sehingga didapatkan total observasi pada penelitian adalah sejumlah 148 

observasi. 

Berkaitan dengan hasil uji normalitas pada saat dilakukan regresi atas seluruh 

observasi tersebut menunjukkan bahwa hasil residual yang tidak berdistribusi normal. Maka 

dari itu penulis melakukan outlier pada beberapa observasi. Berikut ini merupakan daftar 

observasi yang dijadikan outlier di dalam penelitian, yakni : 

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Yang di Outlier 

No.  Kode Perusahaan  Tahun Obeservasi 
1 ASRI 2010 
2 BMTR 2010 & 2012 
3 GJTL 2010 
4 KLBF 2010 
5 MNCN 2010 

Sumber : data diolah oleh penulis 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 

  RETURN_SAHAM_Y ROE_X TATO_X CR_X PBV_X DER_X LnSIZE_X 
 Mean 0.078587 20.1827 0.704093 249.0762 3.939085 0.903944 30.48257 
 Median 0.09055 16.57 0.649366 183.54 2.685 0.7 30.36906 
 Maximum 1.1236 125.81 3.527276 2839.259 40.09 2.701376 32.99697 
 Minimum -0.8973 -62.6069 0.000657 29.17 0.1 0.05 28.41243 
 Std. Dev. 0.371597 21.1178 0.614244 271.6598 5.915583 0.580134 0.902303 

(Sumber: Olahan Penulis)  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel Return On 

Equity (ROE) pada perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 tahun 2010-
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2013 adalah sebesar 20,1827% dimana ROE tertinggi mencapai 125,81% dicapai oleh 

Unilever Indonesia Tbk. tahun 2013 dan ROE terendah yaitu -62,6069% terjadi pada Bakrie 

Sumatera Plantations Tbk. pada tahun 2013. Sedangkan standar deviasi ROE dalam indeks 

KOMPAS 100 periode 2010-2013 adalah sebesar 21.1178%. 

Variabel Total Asset Turnover dalam penelitian ini memiliki rata – rata 0.7040. Pada 

tahun 2010 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. memiliki Total Asset turnover tertinggi yakni 

sebesar 3,5272 kali. Sedangkan yang terendah dimiliki oleh Astra International Tbk. di 

tahun 2013 dengan perputaran sebesar 0,000657 kali. Standar Deviasi TATO dalam indeks 

KOMPAS 100 periode 2010-2013 adalah sebesar 0.6142 kali.  

Rata-rata dari variabel Current Ratio (CR) pada perusahaan yang termasuk dalam 

indeks KOMPAS 100 periode 2010-2013 adalah sebesar 249, kali dimana CR tertinggi yang 

mencapai 11,79 kali dicapai oleh PT. Mandom Indonesia Tbk. tahun 2011 dan CR terendah 

yaitu 0,36 kali terjadi pada PT. Sekar Laut Tbk. pada tahun 2008. Sedangkan standar deviasi 

CR untuk industri Consumer Good periode 2008-2011 adalah sebesar  2,290861. 

Rata-rata variabel Price to Book Value (PBV) pada perusahaan yang termasuk dalam 

indeks KOMPAS 100 2010-2013 adalah sebesar 3.939085 dimana PBV tertinggi yang 

mencapai 40.09 dicapai oleh Unilever Indonesia Tbk. tahun 2012 dan PBV terendah yaitu -

0.100000 terjadi pada Bakrie Sumatera Plantations Tbk. pada tahun 2013. Sedangkan 

standar deviasi PBV untuk indeks KOMPAS 100 periode 2010-2013 adalah 

sebesar 5.915583. 

Rata-rata variabel Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan yang termasuk 

dalam indeks KOMPAS 100 tahun 2010-2013 adalah sebesar  0.903944 kali dimana DER 

tertinggi yang mencapai  2.701376 kali dicapai oleh Bakrie Sumatera Plantations Tbk. pada 
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tahun 2013 dan DER terendah yaitu 0.05 kali terjadi pada Kalbe Farma Tbk. pada tahun 

2013. Sedangkan standar deviasi DER untuk indeks KOMPAS 100 tahun 2010-2013 adalah 

sebesar 0.580134. 

Variabel Ln Size pada perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 tahun 

2010-2013 memiliki rata – rata sebesar 30.48257 dimana Ln Size tertinggi yang mencapai  

32.99697 dicapai oleh Astra Internasional Tbk. tahun 2013 dan Ln Size terendah yaitu 

28.41243 terjadi pada Trada Maritime Tbk. pada tahun 2008. Sedangkan standar deviasi Ln 

Size untuk indeks KOMPAS 100 periode 2010-2013 adalah sebesar  0.902303. 

Terakhir, variabel Return Saham yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 tahun 

2010-2013 memiliki rata – rata sebesar 0.078587 dimana return saham tertinggi dicapai oleh 

Indika Energy Tbk. dengan return saham sebesar 1.1236 dan nilai terendah dimiliki oleh 

Astra International Tbk. dengan return saham sebesar -0.8973. Standar deviasi untuk return 

saham yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 tahun 2010-2013 senilai 0.371597. 

4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

 Sebelum melakukan regresi pada data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan 

jenis model estimasi yang akan digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel. 

Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan 

data panel, yaitu pendekatan common effect, fixed effect,dan random effect. 

Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama 

dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jenis 

pendekatan common effect atau fixed effect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai 

dengan ketentuan maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah 

Pengaruh rasio..., Putra Prayoga Handoyo, Ak.-IBS, 2014



  

59 
  

jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu berupa random effect ataukah fixed effect. Tabel 

4.5 adalah hasil dari Uji Chow yang telah dilakukan pada model penelitian. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: EQ01    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.907444 (36,99) 0.0065 

Cross-section Chi-square 74.814971 36 0.0002 
           Sumber : Hasil Output program Eviews yang di olah 

Berdasarkan tabel Redundant Fixed Effects Tests pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 

nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar 0.0002, yang 

memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada pada < 0.05 sehingga Ho ditolak. Dikarenakan 

Ho ditolak, maka Ha diterima atau model yang digunakan adalah efek tetap (Fixed Effect). 

Apabila Ho diterima, maka pengujian model data panel hanya berhenti sampai Chow Test 

dan artinya model Common Effect yang digunakan. Namun dikarenakan nilai Chi Square < 

0,05 yang artinya Ho ditolak, maka pengujian tidak berhenti sampai Uji Chow. 

Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya yaitu Uji Hausman yang bertujuan untuk 

menentukan model mana yang paling sesuai antara Fixed Effect atau Random Effect. 

Perbedaan antara Fixed Effect dan Random Effect adalah jika Fixed Effect menggunakan 

intercept untuk mengetahui perbedaan antar individu dan atau waktu, sedangkan Random 

Effect menggunakan error untuk mengetahui perbedaan antar individu dan atau waktu dalam 

suatu model penelitian. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Pada Model Penelitian 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: EQ01    
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 

Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

     
     Cross-section random 35.056920 6 0.0000 
          Sumber : Hasil Output program Eviews yang di olah 

Hasil pengujian Uji Hausman pada tabel 4.5 menunjukkan nilai probability dari baris 

Cross-section random adalah 0.0000, yang dimana Ho ditolak apabila Probability < 0.05. 

Berdasarkan Probability pada baris Cross-section random tersebut maka Ho ditolak. Jadi, 

berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model. 

4.2.3. Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah residual dari model yang digunakan tersebut telah terdistribusi normal 

atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dinyatakan 

valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal (Widarjono, 2009). 

Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan model penelitian yang telah 

digunakan : 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas 

  Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

 Berdasarkan informasi pada tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa residual pada 

model penelitian ini telah berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan 

bentuk dari grafik histogram. Selain itu, berdasarkan pada angka statistik yang dihasilkan, 

telihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 2,293068 dengan nilai probabilitas 0,317736. Hal 

ini mengindikasikan bahwa nilai residual telah berdistribusi normal karena nilai statistik dari 

nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05, sehingga dapat menerima hipotesis nol yang 

berarti residual data telah berdistribusi normal. 

 Hasil uji normalitas tersebut pada awalnya tidak berdistribusi normal saat total 

observasi berjumlah 148 observasi yang disebabkan oleh beberapa observasi yang memiliki 

nilai unik atau nilai ekstrim yang menyebabkan ketimpangan data yang dikumpulkan. 

Namun peneliti melakukan outlier  atas observasi sebanyak 6 observasi sehingga diperoleh 

residual yang terdistribusi normal. 
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4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi 

asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau 

menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). 

Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolineritas, non 

heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009). 

4.2.4.1.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Apabila terdapat 

hubungan antar variabel independen maka akan terdeteksi adanya multikolinearitas. Model 

yang baik adalah model yang tidak mengandung adanya multikolinearitas, namun kondisi 

pencapaian BLUE pada model tidak memerlukan asumsi bebas dari masalah 

multikolinearitas (Widarjono,2009). Di bawah ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada 

model penelitian ini : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 

  ROE_X__ TATO_X CR_X_ PBV_X DER_X SIZE_X 
ROE_X__ 1 0.578197 0.004759 0.795073 -0.02411 -0.02695 
TATO_X 0.578197 1 0.080682 0.535227 -0.166 -0.20334 
CR_X_ 0.004759 0.080682 1 -0.02248 -0.36753 -0.09004 
PBV_X 0.795073 0.535227 -0.02248 1 0.167342 -0.13739 
DER_X -0.02411 -0.166 -0.36753 0.167342 1 0.134241 
SIZE_X -0.02695 -0.20334 -0.09004 -0.13739 0.134241 1 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah  
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Uji multikolinieritas ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara variabel 

independen di dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan 

melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0.85 

maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila 

koefisien korelasi dibawah 0.85 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam 

model (Widarjono, 2009).  

 Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.7 didapatkan hasil besaran korelasi antara 

variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 tidak 

ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.2.4.2.Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari variabel gangguan yang                                                                                  

konstan atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varian dari 

variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Terdapat berbagai 

cara dalam mendeteksi asumsi heteroskedastisitas, namun pada penelitian ini peneliti 

menggunakan uji white untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari 

heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). Berikut ini merupakan hasil dari uji white tersebut: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Heterodiksitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.764844 Prob. F(27,108) 0.7859 
Obs*R-squared 21.83047 Prob. Chi-Square(27) 0.7459 
Scaled explained SS 21.29374 Prob. Chi-Square(27) 0.7723 
           Sumber : Hasil Output Program Eviews yang di olah 

Berdasarkan informasi tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan tidak ada 

heteroskedastisitas di dalam regresi model penelitian. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

Chi-Square dari Obs*R-square variabel > 0,05 yang artinya Ho diterima atau model tidak 

mengandung heterokedastisitas. 

4.2.4.3.Uji Autokorelasi 

 Pada Uji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi apabila terdapat korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan 

observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-godfrey atau biasa disebut uji 

langrange-multiplier (LM test) untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam penelitian. 

Berikut ini merupakan hasil uji LM atas model penelitian, yaitu : 

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.074061     Prob. F(2,127) 0.9287 

Obs*R-squared 0.158434     Prob. Chi-Square(2) 0.9238 
            Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
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Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.9, terlihat bahwa pada model 

penelitian dengan menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi telah bebas dari 

masalah autokorelasi. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitas Chi-Squares senilai 0.9238 

atau lebih besar dari nilai α = 5% maka hal ini juga mendukung bahwa dalam model regresi 

penelitian tidak ada autokorelasi. 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan analisis hasil regresi atas model penelitian. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang telah dibentuk pada 

BAB I penelitian ini, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen penelitian. Pada saat melakukan pengolahan data dengan menggunakan 

software EViews versi ke 7, telah dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan 

model apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji Chow dan uji 

Hausman pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan model jenis fixed effect. Tabel 4.10 merupakan hasil regresi 

model penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan jenis tersebut : 
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Tabel 4.10 Hasil Regresi Model Penelitian 

 
Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y__  
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/27/14   Time: 23:57   
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 37   
Total panel (unbalanced) observations: 142  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.14732 4.311856 2.817192 0.0058 

ROE_X__ -0.005236 0.003279 -1.596751 0.1135 
TATO_X -0.154311 0.122473 -1.259961 0.2106 
CR_X_ 6.22E-05 0.000150 0.415230 0.6789 
PBV_X 0.119279 0.030624 3.895024 0.0002 
DER_X -0.489604 0.171917 -2.847906 0.0054 

LnSIZE_X -0.390294 0.141144 -2.765215 0.0068 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.452153     Mean dependent var 0.078587 

Adjusted R-squared 0.219733     S.D. dependent var 0.371597 
S.E. of regression 0.328242     Akaike info criterion 0.854793 
Sum squared resid 10.66651     Schwarz criterion 1.749867 
Log likelihood -17.69027     Hannan-Quinn criter. 1.218514 
F-statistic 1.945415     Durbin-Watson stat 2.596276 
Prob(F-statistic) 0.003712    

          Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada tabel 4.12, maka bisa diperoleh persamaan model 

regresi sebagai berikut :  

Q = 12.14732 -0.005236 ROE_X -0.154311TATO_X + 0.000062CR_X + 
0.1192791PBV_X- 0.489604DER_X – 0.390294LnSIZE_X 
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Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut ini : 

1. Konstanta 12.14732, yang artinya tanpa variabel ROE, TATO, CR, PBV, DER dan 

LnSIZE maka akan terjadi kenaikan return saham sebesar 12.14732 pada perusahaan. 

2. Nilai koefisien ROE sebesar -0.005236 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu 

satuan ROE pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan 

return saham pada periode t mengalami penurunan sebesar -0.005236. 

3. Nilai koefisien TATO sebesar -0.154311. menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu 

satuan TATO pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan 

return saham pada periode t mengalami penurunan sebesar -0.154311. 

4. Koefisien regresi untuk current ratio (CR) sebesar 0.000062 berarti variabel CR 

berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks 

KOMPAS 100 periode 2010-2013. Jika CR mengalami kenaikan 1%, maka return saham 

perusahaan yang terdaftar di Indeks KOMPAS 100 akan mengalami peningkatan sebesar 

0.000062. 

5. Nilai koefisien PBV sebesar 0.1192791 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu 

satuan PBV pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan 

return saham pada periode t mengalami kenaikan sebesar 0.1192791. 

6. Koefisien regresi DER sebesar -0.489604 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu 

satuan DER pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan 

return saham pada periode t mengalami penurunan sebesar -0.489604. 
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7. Nilai koefisien LnSIZE sebesar – 0.390294 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu 

satuan LnSIZE pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan 

mengakibatkan return saham  pada periode t mengalami penurunan sebesar -0.390294. 

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian dilanjutkan 

dengan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta pengujian 

goodness of fit terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (R-

square adjusted). Hasil dari ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut. 
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4.2.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1.Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

yaitu Return On Equity (ROE), Total Asset Turnover (TATO), Current ratio (CR), Price to 

Book Value (PBV), Debt to Equity Ratio (DER), Ln SIZE terhadap return saham dengan 

membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk 

uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak Ho dan 

sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima Ho. 

Tabel 4.11. Hasil Uji t 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y__  
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/22/14   Time: 16:27   
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 37   
Total panel (unbalanced) observations: 142  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.14732 4.311856 2.817200 0.0058 

ROE_X__ -0.005236 0.003279 -1.596754 0.1135 
TATO_X -0.154311 0.122473 -1.259961 0.2106 
CR_X_ 6.22E-05 0.000150 0.415228 0.6789 
PBV_X 0.119279 0.030624 3.895019 0.0002 
DER_X -0.489604 0.171917 -2.847901 0.0054 

Ln_SIZE_X -0.390294 0.141144 -2.765223 0.0068 
Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
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Hipotesis 1 : 

H01: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Return On Equity (ROE) 

terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di  

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.  

Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Return On Equity (ROE) 

terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel return on equity (ROE) memiliki 

probabilitas sebesar 0.1135 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0.1135 > 0,05) yang 

artinya menerima H01, mengindikasikan bahwa return on equity (ROE) secara parsial tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam 

indeks KOMPAS 100 di  Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Hipotesis 2 : 

H02:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Total Asset Turnover 

(TATO) terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 

100 di  Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 

Ha2:  Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Total Asset Turnover (TATO) 

terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di  

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Total Asset Turnover (TATO) 

memiliki probabilitas sebesar 0.2106 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0.2106> 0,05) 

yang artinya terima H0, mengindikasikan bahwa Total Asset turn over (TATO) secara 
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parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan yang 

termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di  Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Hipotesis 3 : 

H03:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Current Ratio (CR) 

terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

 Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Current Ratio (CR) terhadap 

return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel current ratio (CR) memiliki 

probabilitas sebesar 0,6789 lebih besar dari  tingkat signifikansi 5% (0.6789 > 0,05) yang 

artinya terima H0, mengindikasikan bahwa current ratio (CR) secara parsial tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks 

KOMPAS 100 di  Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Hipotesis 4 : 

H03 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Price to Book Value 

(PBV) terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 

di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 

Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Price to Book Value (PBV) 

terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di 

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Price to Book Value (PBV)) 

memiliki probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari  tingkat signifikansi 5% (0.0002< 0,05) 

yang artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa Price to Book Value (PBV) secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam 

Indeks KOMPAS 100 di  Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.  

Hipotesis 5 : 

H05 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Debt Equity Ratio (DER) 

terhadap  return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di  

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Ha5:  Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Debt Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di  

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Debt Equity Ratio (DER) memiliki 

probabilitas sebesar 0.0054 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0054< 0,05) yang 

artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa Debt Equity Ratio (DER) secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam 

indeks KOMPAS 100 di  Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 

Hipotesis 6 : 

H06 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Firm Size (Ln Size)  

terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di  

Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 
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Ha6:  Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Firm Size (Ln Size) terhadap 

return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. 

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Firm Size (Ln Size) memiliki 

probabilitas sebesar 0.0068 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0068< 0,05) yang 

artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa Firm Size (Ln Size) secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks 

KOMPAS 100 di  Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 

Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan ternyata, dari enam variabel 

independen (ROE, TATO, CR, PBV, DER, LnSIZE) yang diduga memengaruhi secara 

signifikan terhadap return saham terdapat tiga variabel (PBV, DER, LnSIZE) yang secara 

statistik memengaruhi return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2013 

4.2.6.2.Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel 

yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel independen 

(dalam hal ini variabel ROE, TATO, CR, PBV, DER dan LnSIZE) terhadap variabel 

dependen (dalam hal ini return saham) secara keseluruhan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 7 : 

H07:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Return on Equity 

(ROE), Total Asset Turn Over (TATO), Current Ratio (CR), Price to Book Value 

(PBV), Debt to Equity Ratio (DER), dan Ukuran Perusahaan (Ln Size) terhadap 
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return saham perusahaan indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2010-2013 

Ha7 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Return on Equity (ROE), 

Total Asset Turn Over (TATO), Current Ratio (CR), Price to Book Value (PBV), Debt 

to Equity Ratio (DER), dan Ukuran Perusahaan (Ln Size) terhadap return saham 

perusahaan indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-

2013. 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih kecil atau sama 

dengan 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar 

dari 0,05 maka terima Ho. Yang artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen 

yang memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 Hasil Uji F 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y__ 
Method: Panel Least Squares 
Date: 08/22/14   Time: 16:27 
Sample: 2010 2013 
Periods included: 4 
Cross-sections included: 37 
Total panel (unbalanced) observations: 142 

          
R-squared 0.452153     Mean dependent var 7.858709 
Adjusted R-squared 0.219733     S.D. dependent var 37.15968 
S.E. of regression 32.82415     Akaike info criterion 10.06513 
Sum squared resid 106665     Schwarz criterion 10.96021 
Log likelihood -671.624     Hannan-Quinn criter. 10.42885 
F-statistic 1.945416     Durbin-Watson stat 2.596274 
Prob(F-statistic) 0.003712       

          

 Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
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Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas 

(F-statistik) sebesar 0.003712 dimana nilai probabilitas ini jauh dibawah tingkat signifikansi 

sebesar 5% (0.003712 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak 

Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel Return on Equity (ROE), Total Asset Turn 

Over (TATO), Current Ratio (CR), Price to Book Value (PBV), Debt to Equity Ratio (DER), 

dan Ukuran Perusahaan (Ln Size) secara simultan berpengaruh terhadap return saham 

perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2010-2013.  

4.2.6.3.Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.Selain itu koefisien determinasi 

digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data 

yang diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, 

maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted   . Adjusted    disesuaikan dengan 

jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

Tabel 4.13. 

Hasil Koefisien Determinasi 

Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y__   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/22/14   Time: 16:27   
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 37   
Total panel (unbalanced) observations: 142   
R-squared 0.452153 
Adjusted R-squared     0.219733 

  Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
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Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai Adjusted 

   sebesar 0.219733 atau 21,9733%. Hal ini menunjukan bahwa variabel Return on Equity 

(ROE), Total Asset Turn Over (TATO), Current Ratio (CR), Price to Book Value (PBV), 

Debt to Equity Ratio (DER), dan Ukuran Perusahaan (Ln Size) menjelaskan variasi return 

saham sebesar 21,9733%. Sisanya yaitu 0.780267 atau 78.0267% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Return on Equity Terhadap Return Saham 

Profitabilitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas sering digunakan oleh 

manajer, investor dan analis untuk mengetahui tingkat pengembalian yang akan diperoleh 

manajemen atau perusahaan atas penghasilan yang didapat dari aktiva (Keown, 2006). 

Sedangkan rasio profitabilitas sendiri adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah 

rasio Return on Equity (ROE). Semakin tingginya hasil Return On Equity suatu perusahaan 

maka semakin meningkat pula daya tarik perusahaan tersebut bagi para calon investor. Daya 

tarik inilah yang menjadikan saham perusahaan tersebut diminati oleh para investor yang 

selanjutnya akan berdampak pada kenaikan return saham tersebut di Pasar Modal.  

Dalam penelitian ini ROE memiliki tingkat signifikansi 0.1135 atau melebihi 0.05 

yang artinya variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Nilai koefisien dari 

ROE menunjukan pengaruh negatif yang artinya terjadi penurunun tingkat return on equity 
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selama periode penelitian yang menyebabkan para investor tidak melihat variabel return on 

equity sebagai acuan dalam menentukan investasinya.  

4.3.2. Pengaruh Total Asset Turnover Terhadap Return Saham 

Total Asset Turnover tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh IG.K.A. Ulupui dan Thrisye dan 

Simu. 

TATO yang tinggi menunjukan bahwa manajemen perusahaan dapat menggunakan 

seluruh aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan. Bagi perusahaan dan hal ini 

dianggap dapt meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan demikan, TATO yang tinggi 

memiliki potensi untuk menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut dan akan 

meningkatkan nilai saham perusahaan. 

4.3.3. Pengaruh Current Ratio Terhadap Return Saham 

Pengertian dari likuiditas sendiri menurut Van Horne (2004) adalah kemampuan 

aktiva diubah menjadi kas tanpa penurunan harga yang berarti. Hal ini merupakan ukuran 

yang penting bagi manajer dan investor (Keown,2006). Sedangkan rasio likuiditas atau 

Current Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan 

sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut. 

Semakin besar Current Ratio yang dimiliki perusahaan maka semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang ketika jatuh tempo tiba. Posisi likuiditas 

yang baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dapat meningkatkan daya tarik perusahaan tersebut bagi para calon investor. 
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Daya tarik inilah yang menjadikan saham perusahaan tersebut diminati oleh para investor 

yang selanjutnya akan berdampak pada kenaikan harga saham tersebut di Pasar Modal. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Current Ratio (CR) memiliki 

nilai probabilitasnya sebesar 0.6789 di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menerima Ho maka variabel CR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel CR belum menjadi pertimbangan bagi 

investor untuk mengambil keputusan investasi. 

4.3.4. Pengaruh Price to Book Value Terhadap Return Saham 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja 

harga pasar saham terhadap nilai. Rasio ini menunjukan seberapa jauh perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang di investasikan. Price to Book 

Value ditunjukan dengan perbandingan harga saham terhadap nilai buku dihitung sebagai hasil bagi 

dari ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. Perusahaan yang memiliki kinerja 

yang bagus maka rasio PBVnya diatas satu. Hal tersebut menunjukan bahwa nilai pasar saham lebih 

besar dari nilai bukunya.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel PBV memiliki nilai probabilitas 

0.0002 dibawah tingkat signifikansi sebesar 5% artinya Ho ditolak. Maka variabel PBV 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fatmawati (2013). 

4.3.5. Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham 

Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini 

ditunjukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0054 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. 
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Dengan demikian penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Thrisye 

dan Simu dan Prihatini  

DER merupakan rasio hutang yang secara umum menggambarkan tingkat kewajiban 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Para 

investor berpandangan, semakin tinggi tingkat DER perusahaan, maka hal ini menunjukan 

pula semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga tingkat risiko 

perusahaan akan menjadi semakin besar dalam mempengaruhi kewajiban hutangnya.  

Hal ini membawa dampak pada menurunya harga saham, return saham pun akan 

menurun sehingga investor tidak responsive terhadap informasi ini dalam pengambilan 

keputusan investasi pada saham yang mungkin terkena dampak krisis keuangan global. 

4.3.6. Pengaruh Firm Size Terhadap Return Saham 

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi 

pasar. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula 

ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan 

karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aset  maka 

semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 

perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal 

dalam masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan 

dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahan. 

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di 

dalamnya, sekaligus mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya 

informasi, baik bagi pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Ukuran 

(size) perusahaan diukur dengan menggunakan total aset perusahaan tersebut.. Perusahaan 
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yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai 

tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap 

memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Oleh karena itu ukuran perusahaan dapat 

berhubungan dengan return saham.  

Dalam penelitian ini probabilitas firm size berada di bawah tingkat signifikansi yaitu 

sebesar 0,0068, yang artinya variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

mempengaruhi return saham. 

4.4. Implikasi Manajerial 

Kita percaya bahwa perusahaan haruslah bertujuan memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham dengan cara memaksimalkan harga saham perusahaan. Tujuan ini tidak 

hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, tetapi juga akan 

memberikan manfaat baik bagi masyarakat. Ini akan terjadi ketika sumber daya yang langka 

diarahkan ke pemanfaatan yang paling produktif dalam menciptakan kekayaan. (Keown, 

2008) 

Return saham merupakan pengembalian yang didapatkan oleh investor dari hasil 

investasinya. Keputusan investasi yang diambil oleh investor dapat dilihat dari nilai rasio  

keuangan perusahaan tersebut. Para investor percaya bahwa rasio keuangan merupakan 

salah satu indikator yang menunjukan tingkat kemampuan perusahaan dalam memberikan 

hasil investasi berupa dividen. Selain itu juga, ukuran perusahaan juga dipercaya sebagai 

faktor yang mempengaruhi return saham. Semakin besar suatu perusahaan, dapat diartikan 

perusahaan telah mengalami kedawasaannya. Ukuran perusahaan dalam penelitain ini 

diukur berdasarkan kepada total asset perusahaan.  
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Rasio Keuangan 

(ROE, TATO, CR, PBV dan DER) dan Ukuran Perusahaan terhadap return saham 

perusahaan, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan 

bagi pihak investor maupun perusahaan yang bersangkutan untuk mengetahui pengaruh 

rasio keuangan dan ukuran perusahaan terhadap return saham yang termasuk dalam indeks 

KOMPAS 100 periode 2010-2013. 

Didalam penelitian ini, rasio return on equity, total asset turnover dan current ratio 

tidak memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks 

KOMPAS 100 periode 2010-2013. Yang artinya para investor tidak melihat return on equity, 

total asset turnover dan current ratio sebagai suatu hal yang dapat mempengaruhi tingkat 

pengembalian return saham. Sedangkan variabel debt to equity ratio, price to book value 

dan firm size memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Indeks 

KOMPAS 100 periode 2010-2013. 

Price to Book Value merupakan rasio perbandingan antara harga pasar terhadap nilai 

buku saham. Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham 

suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek suatu 

perusahaan, sehingga mengakibatkan harga saham dari perusahaan tersebut meningkat pula 

dan semakin rendah PBV maka berdampak pada rendahnya kepercayaan pasar akan prospek 

perusahaan. Dalam penelitian ini PBV berpengaruh terhadap return saham, dengan tingkat 

signifikansi 0,0002. Yang artinya para investor percaya akan prospek perusahaan – 

perusahaan yang terdaftar di Indeks KOMPAS 100. Harga saham merupakan suatu hal yang 

menjadi tolak ukur para investor dalam memutuskan keputusan investasinya. Harga saham 
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yang lebih rendah dari nilai bukunya akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang.  

Rasio solvabilitas diwakilan oleh Debt to Equity Ratio, rasio ini menunjukan 

komposisi atau struktur modal dari total pinjaman terhadap total modal yang dimiliki 

perusahaan. Para investor berpandangan, semakin tinggi tingkat DER perusahaan, maka hal 

ini menunjukan pula semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, 

sehingga tingkat risiko perusahaan akan menjadi semakin besar dalam mempengaruhi 

kewajiban hutangnya. Dalam penelitian ini, Debt to Equity Ratio bernilai koefisien negatif. 

Yang berarti perusahaan sudah cukup baik dalam mengatasi hutangnya. Dengan begitu para 

investor beranggapan bahwa perusahaan sudah cukup dewasa dan tidak terlalu bergantung 

pada pihak lain lagi.  

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur berdasarkan total asset. 

Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 

dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Ukuran perusahaan 

menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat di dalamnya, sekaligus mencerminkan 

kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi, baik bagi pihak eksternal 

perusahaan maupun pihak internal perusahaan.  Perusahaan yang terdaftar di Indeks 

KOMPAS 100 ini merupakan perusahaan – perusahaan dengan saham pilihan yang memiliki 

tingkat likuiditas lebih tinggi daripada perusahaan lainnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Beradasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 

a) Berdasarkan hasil pengujian t-statistik, Return on Equity tidak berpengaruh 

terhadap return saham yang terdaftar di Indeks Kompas 100 

b) Berdasarkan hasil pengujian t-statistik, Total Asset Turnover tidak berpengaruh 

terhadap return saham yang beredar di Indeks Kompas 100 

c) Berdasarkan hasil pengujian t-statistik, Current Ratio tidak berpengaruh terhadap 

return saham yang beredar di Indeks Kompas 100 

d) Berdasarkan hasil pengujian t-statistik, Price to Book Value berpengaruh 

terhadap return saham yang beredar di Indeks Kompas 100 

e) Berdasarkan hasil pengujian t-statistik, Debt to Equity Ratio berpengaruh 

terhadap return saham yang beredar di Indeks Kompas 100 

f) Berdasarkan hasil pengujian t-statistik, Ln Size berpengaruh terhadap return 

saham yang beredar di Indeks Kompas 100 

g) Berdasarkan hasil pengujian F-statistik, seluruh variabel secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap return saham yang beredar di Indeks Kompas 100 
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5.2. Keterbatasan Penelitian  

Di dalam penelitan ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah : 

1. Variabel yang digunakan terbatas pada rasio keuangan ( Return on Equity, Total 

Asset Turnover, Current Ratio, Price Book Value, Debt Equity Ratio) dan Ukuran 

Perusaahan. 

2. Periode penelitian ini hanya selama empat tahun. 

3. Objek dari penelitian yang dilakukan ini adalah perusahaan – perusahaan golongan 

utama yang tergabung dalam Indeks Kompas 100  

5.3. Saran  

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantara 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian mendatang perlu menambahkan variabel‐variabel lain yang 

mempengaruhi return saham, misalnya Operating Income (OI), Return On Asset 

(ROA) atau Market Value Added  (MVA). 

2. Menambahkan rentang waktu yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan 

hasil yang diperoleh akan lebih dapat digeneralisasikan. 

3. Diharapkan menggunakan semua papan perusahaan yang telah terdaftar di Indeks 

Kompas 100 sebagai populasi penelitian. 

4. Selain itu dapat menambahkan variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga 

SBI, dan sebagainya 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN I DATA ANGKA VARIABEL PERUSAHAAN 

Code Tahun RETURN_SAHAM_Y__ ROE_X__ TATO_X CR_X_ PBV_X DER_X SIZE_X 
AALI 2010 15.16 29.17 1.005906 193.17 5.72 0.19 29.80484 
AALI 2011 -17.18 29.65 1.05567 130.97 4.06 0.21 29.95385 
AALI 2012 9.22 25.74 0.931118 68.46 3.31 0.33 30.15031 
AALI 2013 27.41 18.53 0.847079 45 4.26 0.46 30.33661 
ADRO 2010 47.4 12.15 0.607958 176.06 4.39 1.18 31.32422 
ADRO 2011 -30.59 22.61 0.704618 166.52 2.56 1.32 31.57462 
ADRO 2012 -10.17 12.8 0.196462 157.23 1.76 1.23 31.79602 
ADRO 2013 -31.45 7.18 0.191042 177.19 0.96 1.11 32.03368 
AKRA 2010 47.86 10.88 0.001227 104.79 2.75 2.01 29.66776 
AKRA 2011 74.86 65.23 0.002114 135.73 3.23 1.32 29.74839 
AKRA 2012 37.19 14.7 1.720939 144.19 3.8 1.8 30.09806 
AKRA 2013 5.42 11.48 1.415485 117.14 3.16 1.73 30.31636 
ANTM 2010 11.36 17.6 0.715638 387.6 2.44 0.27 30.134 
ANTM 2011 -33.88 17.9 0.680631 1064.23 1.43 0.41 30.3524 
ANTM 2012 -20.99 23.32 0.530221 251.42 0.95 0.54 30.61207 
ANTM 2013 -14.84 3.2 0.516728 183.64 0.82 0.71 30.71591 
ASII 2010 57.2 29.4 0.871926 126.18 4.48 1.1 32.35714 
ASII 2011 35.66 28.15 0.80458 136.4 3.95 1.02 32.66486 
ASII 2012 -89.73 25.32 0.000767 139.91 3.43 1.03 32.83653 
ASII 2013 -10.53 21 0.000657 124.2 2.79 1.02 32.99697 
ASRI 2010               
ASRI 2011 55.93 21.63 0.223697 97.77826 2.95 1.16 29.42404 
ASRI 2012 30.43 25.7 0.023843 123.4829 2.49 1.31 30.02403 
ASRI 2013 -28.33 16.68 0.06348 75.29928 1.59 1.71 30.3002 
BMTR 2010               
BMTR 2011 52.31 2.32 0.104151 188.8 1.63 0.57 30.34648 
BMTR 2012               
BMTR 2013 -20.83 7.71 0.475569 264.84 1.86 0.58 30.67885 
BSDE 2010 2.27 7.27 0.156229 298.0947 2.57 0.7 30.09016 
BSDE 2011 8.89 12.26 0.16728 195.6344 2.08 0.55 30.17948 
BSDE 2012 13.27 14.04 0.179529 290.2041 1.84 0.59 30.44982 
BSDE 2013 16.22 21.66 0.217264 266.7122 1.76 0.68 30.74774 
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CPIN 2010 -18.22222 49.79 3.527276 292.51 6.78 0.46 29.08372 
CPIN 2011 16.84783 38.17 3.420406 333.23 5.7 0.43 29.2893 
CPIN 2012 69.76744 32.79 1.922639 331.28 7.32 0.51 30.14457 
CPIN 2013 -7.534247 25.41 1.826893 379.23 5.75 0.58 30.38609 
CTRA 2010 -27.84 3.99 0.180489 489.3698 1.08 0.43 29.86942 
CTRA 2011 54.29 6.46 0.189011 236.5647 1.07 0.51 30.07553 
CTRA 2012 48.15 10.02 0.221166 155.9677 1.43 0.77 30.34063 
CTRA 2013 -6.25 14.47 0.252403 135.4024 1.21 1.06 30.63248 
ELSA 2010 -8.45 3.3 1.144681 160.43 1.22 0.89 28.93354 
ELSA 2011 -29.23 33.59 1.074448 124.59 0.88 1.3 29.11034 
ELSA 2012 -24.78 6.64 1.112358 137 0.62 1.1 29.08837 
ELSA 2013 90.75 10.62 0.940747 159.74 1.11 0.91 29.106 
GGRM 2010 85.61 19.88 1.226087 270.08 3.63 0.44 31.05664 
GGRM 2011 55.13 20.2 1.071521 224.48 4.86 0.59 31.29685 
GGRM 2012 -9.27 15.29 1.181149 217.02 4.07 0.56 31.35694 
GGRM 2013 -25.4 14.9 1.052525 172.21 2.85 0.73 31.55833 
GJTL 2010               
GJTL 2011 30.43 15.43 1.024861 174.93 2.36 1.607673 30.07807 
GJTL 2012 -25.83 20.67 0.977374 171.99 1.42 1.349195 30.1859 
GJTL 2013 -24.49 2.102075 0.804711 230.8809 1.02 1.681662 30.36219 
INCO 2010 33.56 26.04 0.582733 450.16 3.21 0.3 30.61081 
INCO 2011 -34.36 18.87 0.513164 436.49 1.98 0.37 30.72571 
INCO 2012 -26.56 3.92 0.414614 340.98 1.4 0.36 30.74226 
INCO 2013 12.77 2.25 0.404029 330.07 1.3 0.33 30.9512 
INDF 2010 37.32 16.16 0.812323 203.649 2.55 1.34 31.48702 
INDF 2011 -5.64 15.87 0.854107 190.9528 1.28 0.7 31.61231 
INDF 2012 27.17 14 0.845295 200.32 1.5 0.74 31.71514 
INDF 2013 12.82 8.9 0.739274 166.73 1.5 1.04 31.98892 
INDY 2010 112.36 14.31 0.022562 365.25 4.52 1.1 30.06978 
INDY 2011 -53.97 15.53 0.019782 163.73 1.47 1.36 30.5354 
INDY 2012 -34.71 8.51 0.004931 130.91 0.75 1.29 30.75362 
INDY 2013 -58.45 -5.66372 0.001128 218.6436 0.27 1.58 30.96652 
INTP 2010 16.42 24.61 0.036984 555.37 4.49 0.17 30.36189 
INTP 2011 6.896552 22.89 0.033294 698.54 3.99 0.15 30.52977 
INTP 2012 31.67155 24.53 0.759842 602.76 4.26 0.17 30.75581 
INTP 2013 -10.91314 21.81 0.702489 614.81 3.41 0.16 30.9122 
ISAT 2010 14.28571 4.06 0.374805 51.55 1.64 1.94 31.59788 
ISAT 2011 4.62963 4.96 0.394403 55.05 1.63 1.77 31.58557 
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ISAT 2012 14.15929 2.51 0.411197 75.43 1.81 1.85 31.62961 
ISAT 2013 -35.65891 -4.89071 0.431965 53.12572 1.29 2.300776 31.64244 
ITMG 2010 59.59119 28.31 1.50926 183.44 8.86 0.511331 29.91271 
ITMG 2011 -23.84236 50.53 1.508973 236.59 4.46 0.460463 30.29784 
ITMG 2012 7.503234 43.1 1.624218 221.71 4.84 0.487628 30.29467 
ITMG 2013 -31.40794 23.91 1.55292 199.19 2.73 0.444346 30.45738 
JSMR 2010 89.22652 15.3 0.22721 165.04 3.01 1.37 30.57294 
JSMR 2011 22.62774 14.27 0.22598 106.05 3.09 1.32 30.69591 
JSMR 2012 29.7619 15.69 0.225493 68.16 3.79 1.53 30.83999 
JSMR 2013 -13.30275 11.39 0.205382 76.15 3.09 1.61 30.97622 
KLBF 2010               
KLBF 2011 4.615385 23.37 1.318725 365.27 5.3 0.27 29.74421 
KLBF 2012 -68.82353 24.08 1.447915 340.54 7.3 0.28 29.87364 
KLBF 2013 17.92453 23.18 1.414233 2839.259 7.4 0.05 30.05716 
LPKR 2010 33.33333 7.71 0.193453 420.3086 1.91 1.03 30.41327 
LPKR 2011 -2.941176 8.65 0.229451 603.7201 1.62 0.94 30.53569 
LPKR 2012 51.51515 11.53 0.247704 559.8818 2.01 1.17 30.84466 
LPKR 2013 -9 11.23 0.212976 495.9788 1.52 1.21 31.07465 
MEDC 2010 37.7551 11.22 0.403259 204.24 1.59 1.795757 30.65013 
MEDC 2011 -28.14815 57.11 0.7479 160.52 1.04 2.024968 30.79203 
MEDC 2012 -32.78351 2.24 0.330387 264.86 0.67 2.149626 30.87183 
MEDC 2013 28.83436 16.68 0.327557 200.3264 0.76 1.823152 31.05542 
MNCN 2010               
MNCN 2011 39.3617 16.46 0.612677 490.37 2.65 0.29 29.80557 
MNCN 2012 90.83969 24.16 0.699174 541.25 4.78 0.23 29.8239 
MNCN 2013 5 23.37 0.678331 424.02 4.81 0.24 29.89437 
PGAS 2010 13.46154 46.6 0.615996 343.4 7.73 1.22 31.09949 
PGAS 2011 -28.24859 35.6 0.631687 549.92 4.48 0.802558 31.06425 
PGAS 2012 44.88189 38.87 0.660217 419.63 4.9 0.659664 31.25814 
PGAS 2013 -2.717391 32.78 0.68792 201.01 3.73 0.599858 31.59974 
PNLF 2010 50 12.21 0.203094 294.8649 0.7 0.45 29.74777 
PNLF 2011 -45.2381 12.86 0.239645 124.0053 0.9 0.46 29.98345 
PNLF 2012 17.3913 13.39487 0.214851 107.8085 0.45 0.415851 30.0952 
PNLF 2013 44.44444 9.377436 0.22437 183.6989 0.71 0.267419 30.41567 
PTBA 2010 33.04348 31.4 0.906732 579.05 8.31 0.36 29.79695 
PTBA 2011 -24.40087 37.82 0.919568 463.25 4.9 0.41 30.07399 
PTBA 2012 -12.9683 34.21 0.910839 492.37 4.09 0.5 30.1749 
PTBA 2013 -32.45033 24.55 0.959927 286.59 3.52 0.55 30.08866 
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SGRO 2010 17.59259 21.45 0.80385 189.21 2.81 0.34 28.68737 
SGRO 2011 -6.299213 21.99 0.921241 158.95 2.25 0.36 28.85803 
SGRO 2012 -15.96639 12.61 0.721714 110.85 2.26 0.55 29.05116 
SGRO 2013 -20 4.460788 0.56745 105.0684 2.26 0.672198 29.13791 
SMCB 2010 45.16129 12.17 0.571088 166.19 2.53 0.53 29.9764 
SMCB 2011 -3.333333 14.13 0.687089 146.58 2.21 0.45 30.02441 
SMCB 2012 33.33333 16.05 0.740524 140.46 2.64 0.45 30.12987 
SMCB 2013 -21.55172 10.86 0.650303 63.92 2.07 0.7 30.33205 
SMGR 2010 25.16556 30.48 0.918108 29.17 4.67 0.29 30.37592 
SMGR 2011 21.16402 27.06 0.827197 264.65 4.65 0.35 30.60969 
SMGR 2012 38.42795 27.12 0.730205 170.59 5.18 0.46 30.91115 
SMGR 2013 -10.72555 24.56 0.772894 188.24 4.24 0.41 31.0583 
SMRA 2010 81.66667 10.95 0.277025 133.7854 3.5 1.86 29.44579 
SMRA 2011 13.76147 15.69 0.291305 137.1005 3.44 2.27 29.72278 
SMRA 2012 53.22581 20.76 0.318503 112.476 3.59 1.85 30.01762 
SMRA 2013 -58.94737 23.53 0.299711 128.0373 2.57 1.93 30.24543 
TINS 2010 37.5 22.56 1.256274 323.67 3.29 0.4 29.40277 
TINS 2011 -39.27273 19.51 1.215173 325.7 1.83 0.43 29.51351 
TINS 2012 -7.784431 9.47 1.171758 409.42 1.7 0.34 29.44427 
TINS 2013 3.896104 10.53 0.72431 219.74 1.8 0.61 29.69577 
TLKM 2010 -15.87302 35.73 0.682869 91.49 3.61 0.98 32.24119 
TLKM 2011 -11.32075 25.37 0.691414 95.8 2.33 0.69 32.26627 
TLKM 2012 28.36879 27.41 0.692679 116.04 2.72 0.66 32.34387 
TLKM 2013 -76.24309 26.21 0.648428 116.31 2.98 0.65 32.48267 
TRAM 2010 16.98113 12.24 0.18582 314.17 4.65 0.709717 28.41243 
TRAM 2011 59.67742 9.56 0.213538 176.32 6.36 0.712074 28.58478 
TRAM 2012 16.16162 -22.71 0.162045 37.82 8.57 1.48542 28.80381 
TRAM 2013 38.26087 2.77962 0.197749 213.3192 8.99 1.297281 28.98475 
UNSP 2010 -32.75862 8.66 0.158912 53.5 0.64 1.2 30.54871 
UNSP 2011 -26.92308 8.23 0.233505 39.77 0.43 1.06 30.55967 
UNSP 2012 -67.36842 -13.49 0.130927 126.24 0.16 1.4 30.57458 
UNSP 2013 -46.23656 -62.6069 0.115262 115.2912 0.1 2.701376 30.52224 
UNTR 2010 53.54839 24.01 1.256657 156.59 4.91 0.84 31.0222 
UNTR 2011 10.71429 21.45 1.185455 171.64 3.57 0.69 31.46918 
UNTR 2012 -25.23719 17.81 0.525526 194.65 2.27 0.56 31.54904 
UNTR 2013 -3.553299 13.46 0.310918 191.02 2.09 0.61 31.68041 
UNVR 2010 49.32127 83.67 2.262918 85.13 31.12 1.15 29.79449 
UNVR 2011 13.93939 113.13 2.238935 68.67 38.97 1.85 29.98071 
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UNVR 2012 10.90426 121.94 2.278122 66.83 40.09 2.02 30.11468 
UNVR 2013 24.70024 125.81 2.30424 69.64 36 2.14 30.2224 
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LAMPIRAN II UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

  RETURN_SAHAM_Y__ ROE_X__ TATO_X CR_X_ PBV_X DER_X SIZE_X 
 Mean 0.078587 20.1827 0.704093 249.0762 3.939085 0.903944 30.48257 
 Median 0.09055 16.57 0.649366 183.54 2.685 0.7 30.36906 
 Maximum 1.1236 125.81 3.527276 2839.259 40.09 2.701376 32.99697 
 Minimum -0.8973 -62.6069 0.000657 29.17 0.1 0.05 28.41243 
 Std. Dev. 0.371597 21.1178 0.614244 271.6598 5.915583 0.580134 0.902303 
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LAMPIRAN III UJI NORMALITAS 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2013
Observations 142

Mean       1.56e-18
Median  -0.005222
Maximum  0.732354
Minimum -0.877831
Std. Dev.   0.275044
Skewness  -0.280103
Kurtosis   3.271543

Jarque-Bera  2.293101
Probability  0.317731
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LAMPIRAN IV UJI ASUMSI KLASIK 

  ROE_X__ TATO_X CR_X_ PBV_X DER_X SIZE_X 
ROE_X__ 1 0.578197 0.004759 0.795073 -0.02411 -0.02695 
TATO_X 0.578197 1 0.080682 0.535227 -0.166 -0.20334 
CR_X_ 0.004759 0.080682 1 -0.02248 -0.36753 -0.09004 
PBV_X 0.795073 0.535227 -0.02248 1 0.167342 -0.13739 
DER_X -0.02411 -0.166 -0.36753 0.167342 1 0.134241 
SIZE_X -0.02695 -0.20334 -0.09004 -0.13739 0.134241 1 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.764844 Prob. F(27,108) 0.7859 
Obs*R-squared 21.83047 Prob. Chi-Square(27) 0.7459 
Scaled explained SS 21.29374 Prob. Chi-Square(27) 0.7723 
      

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.074061     Prob. F(2,127) 0.9287 
Obs*R-squared 0.158434     Prob. Chi-Square(2) 0.9238 
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LAMPIRAN V HASIL UJI REGRESI MODEL PENELITIAN 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: EQ01    
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.907444 (36,99) 0.0065 
Cross-section Chi-square 74.814971 36 0.0002 
           
 
 

     
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: EQ01    
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 

Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

     
     Cross-section random 35.056920 6 0.0000 
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Dependent Variable: RETURN_SAHAM_Y__ 
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/27/14   Time: 23:57   
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 37   
Total panel (unbalanced) observations: 142  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.14732 4.311856 2.817192 0.0058 
ROE_X__ -0.005236 0.003279 -1.596751 0.1135 
TATO_X -0.154311 0.122473 -1.259961 0.2106 
CR_X_ 6.22E-05 0.000150 0.415230 0.6789 
PBV_X 0.119279 0.030624 3.895024 0.0002 
DER_X -0.489604 0.171917 -2.847906 0.0054 
LnSIZE_X -0.390294 0.141144 -2.765215 0.0068 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.452153     Mean dependent var 0.078587 
Adjusted R-squared 0.219733     S.D. dependent var 0.371597 
S.E. of regression 0.328242     Akaike info criterion 0.854793 
Sum squared resid 10.66651     Schwarz criterion 1.749867 
Log likelihood -17.69027     Hannan-Quinn criter. 1.218514 
F-statistic 1.945415     Durbin-Watson stat 2.596276 
Prob(F-statistic) 0.003712    
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