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ABSTRACT 

This research was performed to examine the influence of financial ratio to 

stock return by companies that include in LQ-45 index from 2009 to 2013 periods. 

Financial ratio in this research intersects in four independent variables, such as 

leverage measured by DER, profitability measured by ROE, efficiency measured 

by inventory turn over , and liquidity measured by current ratio. 

Analyze technique used for this reaserch is multiple linier regression. 

Data used in this reaserch were obtained from companies financial report. The 

number of sample for this reaserch is 12 companies that include in LQ-45 index 

This reaserch has been analyzed with Eviews 7 program, and during the 

significance test it indicated that common effect was the most appropriate method. 

The result of this reaserch shows that leverage have a negative and significant 

effect to stock return, profitability have positive and significant effect to stock 

return , efficiency have positive but no signifficant effect to stock return and 

liquidity have negative but no signifficant effect to stock return. 

Keyword : Stock Return, Leverage, Profitability, Liquidity, Efficiency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perusahaan adalah  suatu organisasi atau badan yang didirikan oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi 

dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. 

Tetapi, tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau 

profit dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut perusahaan harus terus berkembang untuk mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Perusahaan memerlukan tambahan modal untuk dapat 

berkembang. Menurut Jogiyanto (2013) salah satu cara perusahaan untuk 

mendapatkan tambahan modal adalah menambah jumlah dari kepemilikan dengan 

menerbitkan saham baru yang dapat dijual dengan ditawarkan ke public (go 

public). Pasar modal merupakan sarana dan tempat perusahaan go public menjual 

surat berharganya kepada investor. Investor sendiri memiliki tujuan utama untuk 

mendapatkan tingkat pengembalian (return ) yang akan diterima di masa yang 

akan datang.  

Return  Saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi dari 

dana yang sudah diinvestasikan yang dapat dinikmati oleh investor (Sutriani, 

2014). Pengukuran menggunakan return  saham untuk mengukur perkembangan 

suatu perusahaan merupakan metode yang paling sering digunakan oleh investor. 

Maka memiliki return  saham yang baik akan sangat memudahkan suatu 

perusahaan untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya. Namun 
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para investor tidak dapat hanya menggunakan return  saham untuk menilai 

perkembangan perusahaan dalam memilih saham namun perlu melakukan analisis 

yang lebih mendalam. Salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis 

kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan 

pada periode tertentu yang mencerminkan kondisi dari perusahaan tersebut. Atas 

alasan tersebut kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat 

diperhatikan investor untuk melihat trend perusahaan dalam periode waktu 

tertentu. Maka perusahaan dengan kinerja perusahaan yang baik akan 

mendapatkan respon positif dari investor , dimana respon positif tersebut akan 

membuat return  saham meningkat.  

Untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan investor dapat 

menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Dari laporan 

keuangan tersebut kita dapat melihat instrument apa saja yang bisa 

mengintepretasikan kinerja keuangan dengan melakukan analisis laporan 

keuangan. Menurut Sharpe et. al., (2006) Analisis laporan keuangan dapat 

membantu analis memahami situasi terkini perusaahaan, kemana arah perusahaan, 

apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana faktor itu 

mempengaruhinya. Salah satu analisis terhadap laporan keuangan adalah analisis 

rasio-rasio keuangan , analisis yang umum digunakan oleh investor sebagai salah 

satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi karena dapat menggambarkan 

tingkat pengembalian / return  yang akan didapatkan investor. 
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Analisis rasio keuangan sendiri menurut Subramanyam dan Wild (2010) 

dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam 

menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari 

masing-masing komponen yang membentuk rasio. Sedangkan Rasio keuangan 

menurut Gibson (2011) jika digunakan dengan benar, maka rasio keuangan dapat 

menjadi alat yang efektif dalam mengevaluasi likuiditas, posisi utang, dan 

profitabilitas perusahaan , dan mungkin tidak ada alat yang lebih efektif dari pada  

penggunanan rasio keuangan secara tepat dalam mengevaluasi di mana 

perusahaan secara finansial dan memproyeksikan masa depan keuangan 

perusahaan.  

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar  suatu perusahaan 

menggunakan hutang sebagai modal.  Menurut Ross et al (2010) :  

“A more successful firm would probably take on more debt and  a rational 
investors are likely to infer a higher firm value from a higher debt level.” 

Penulis mendefinisikan pernyataan diatas bahwa sebuah perusahaan yang 

lebih sukses akan mengambil lebih banyak utang sehingga investor yang rasional 

cenderung menyimpulkan tingginya nilai perusahaan dari tingginya tingkat utang. 

Ross et al (2010) juga melanjutkan bahwa :  

“the stock prices rise substantially on the date when an exchange offering 
increasing leverage is announced and the stock price falls substantially when an 
offer decreasing leverage is announced.” 

Penulis mendefinisikan pernyataan diatas bahwa harga saham perusahaan 

mengalami peningkatan ketika tingkat leverage perusahaan tersebut meningkat.  

Harga saham meningkat return  saham pun juga akan meningkat. Salah satu rasio 

leverage adalah debt ratio. Hasil penelitian Susilowati & Turyanto (2011) , 

Nidianti (2013), Tyas (2010) dan Sutriani (2014) menunjukkan bahwa rasio 
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leverage mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap return  saham .  

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan  

Medyawati & Yunanto (2009) dan Arista & Astohar (2012) yang menunjukkan 

bahwa rasio leverage memiliki pengaruh negative terhadap return  saham.  

Profitabilitas merupakan ukuran kesanggupan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Menurut Gibson (2011) profitability menjadi perhatian 

penting untuk pemegang saham karena mereka memperoleh pendapatan dalam 

bentuk dividen. Maka perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mendapatkan 

respon positif dari pemilik perusahaan (pemegang saham) , respon positif tersebut 

akan berdampak pada meningkatnya return  saham. Salah satu rasio profitabilitas 

yang merupakan indikator yang sangat penting bagi para investor adalah ROE. 

Menurut Jones (2014) ROE merupakan variabel penting dalam analisa sekuritas 

karena merupakan komponen kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan 

pertumbuhan dividend.  

Hasil penelitian Pande & Sudjarni (2014) , Indraswari & Suryantini (2013) 

, dan Sutriani (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap return  saham .  Sedangkan hasil penelitian Tyas 

(2010) menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap return  saham. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian 

Hidayat (2010) bahwa rasio profitabilitas mempunyai pengaruh negative tidak 

signifikan terhadap return  saham. Hasil berbeda juga ditemukan dalam penelitian 

yang dilakukan Susilowati & Turyanto (2011) dan Kurniawan (2011) yang 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap return  

saham. 
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Rasio aktivitas merupakan ukuran kemampuan aktiva perusahaan dalam 

menghasilkan penjualan. Menurut Hidayat (2010) semakin tinggi rasio aktivitas 

akan menunjukkan tingkat penjualan yang tinggi. Salah satu rasio dalam 

mengukur aktivitas yang umum digunakan adalah rasio inventory turnover. 

Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan , semakin cepat dana yang tertanam 

dalam persediaan berputar kembali menjadi uang kas. Maka semakin tinggi rasio 

ini akan semakin menarik minat investor dan meningkatkan permintaan akan 

saham yang berdampak pada meningkatnya return  saham . Hasil penelitian Tyas 

(2010) menunjukkan bahwa aktivitas mempunyai pengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap return  saham. Sedangkan hasil penelitian Damayanti & 

Giantari (2009) menunjukkan bahwa rasio aktivitas mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap return  saham.  Hasil berbeda ditemukan dalam 

penelitian Hidayat (2010) bahwa rasio aktivitas mempunyai pengaruh negative 

tidak signifikan terhadap return  saham 

Rasio Likuiditas menurut Gitman (2006) merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Maka Perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi akan lebih menarik minat investor. Tingkat likuiditas yang 

tinggi akan menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya sehingga akan menarik investor dan meningkatkan 

permintaan akan saham yang berdampak pada meningkatnya return  saham.  

Salah satu rasio likuditas yang sering digunakan adalah current ratio.  Hasil 

penelitian Sutriani (2014) menunjukkan bahwa likuditas tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return  saham. Sedangkan penelitian Hidayat (2010) 

menunjukkan bahwa rasio aktivitas mempunyai pengaruh negative tidak 

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



6 

 

signifikan terhadap return  saham. Hasil berbeda ditunjukan dari penilitian Tyas 

(2010) dan Damayanti & Giantari (2009) yang menunjukkan bahwa rasio 

likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham.  

Hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda menunjukkan adanya 

research gap mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap return  saham. 

Berdasarkan latar belakang dan research gap tersebut, peneliti tertarik untuk 

menguji kembali mengenai “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return  

Saham pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2009-2013” 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Sutriani 

(2014)  yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas , Leverage , dan Likuiditas 

Terhadap Return  Saham Dengan Nilai Tukar Sebagai Variable  Moderasi Pada 

Return  Saham LQ 45”. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan termasuk 

dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2011. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil 

penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) profitabilitas memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham pada alpha 5 persen, (2) 

leverage memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham adalah 

pada alpha 10 persen, (3) sedangkan likuditas secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return  saham, (4) nilai tukar tidak mampu memoderasi return  

on asset dan debt to equity ratio terhadap return  saham. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) 

Penelitian ini menambahkan rasio aktivitas sebagai Variable  independen (2) 

Penelitian ini tidak menggunakan Variable  moderasi (3) penelitian ini 
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menggunakan ROE sebagai proxy Variable  rasio profitabilitas dan current ratio 

sebagai proxy Variable  rasio likuiditas, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan ROA sebagai proxy Variable  rasio profitabilitas dan cash ratio 

sebagai proxy Variable  rasio likuiditas (4) Pengamatan yang dilakukan dalam 

penelitian sebelumnya adalah tahun 2008-2011. Sedangkan pada penelitian ini, 

tahun pengamatannya adalah 2009-2013. (5) Populasi pada pengamatan yang 

dilakukan sebelumnya sebelumnya adalah perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia , sedangkan populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45. 

1.2 Pembatasan Masalah 

1. Hanya pada perusahaan non bank yang termasuk dalam indeks LQ45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  

2. Penelitian hanya menguji pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari 

Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Aktivitas terhadap return  

saham. 

3. Periode pengamatan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 

1.3 Perumusan Masalah 

Penelitian ini menguji tentang pengaruh Rasio keuangan  terhadap return  

saham pada perusahaan non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah rasio leverage berpengaruh terhadap return  saham perusahaan 

non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)? 

2. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap return  saham 

perusahaan  non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)? 

3. Apakah Aktivitas berpengaruh terhadap return  saham perusahaan non 

bank  yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

4. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap return  saham perusahaan non 

bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (BEI)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada uraian latar 

belakang,perumusan, dan pembatasan masalah di atas adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio leverage terhadapreturn  saham 

perusahaan non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

2. Untuk menganalisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap return  saham 

perusahaan non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Untuk menganalisis pengaruh rasio aktivitas terhadap return saham 

perusahaan  non bankyang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 
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4. Untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas terhadap return  saham 

perusahaan non bank  yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diperoleh 

dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh peneliti di 

bangku kuliah. 

2. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan kepada manajemen perusahaan di dalam pengambilan 

keputusan mengenai penggunaan Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Aktivitas serta pengaruhnya terhadap Return  saham dalam melakukan 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

untuk bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan investasi 

saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan tentang pasar modal dan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan mengenai 

adanya hubungan antara rasio keuangan sebagai alat untuk 

menilai kinerja perusahaan dengan return  saham perusahaan 

dan adanya research gap pada penelitian terdahulu sehingga 

penulis tertarik menguji pengaruh rasio keuangan terhadap 

return  saham , pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan kegunaan yang 

diperoleh dari penelitian ini bagi penulis , emiten , dan 

akademisi, dan sistematika penulisan yang terdiri dari bab 1 

pendahuluan , bab 2 landasan teori , bab 3 metodelogi penilitian 

, bab 4 analisa dan pembahasan masalah , dan bab 5 kesimpulan 

dan saran.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan teori yang digunakan dalam 

menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap return  saham. 

Teori tersebut antara lain teori yang menjelaskan mengenai 

Pasar Modal , saham , dan kinerja keuangan secara garis besar. 

Bab ini  juga memuat penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

rasio keuangan terhadap return  saham, pengembangan hipotesis 

dan kerangka pemikiran. 

 

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



11 

 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari pemaparan mengenai objek penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, jenis data, metode pengumpulan 

data, operasionalisasi variabel, model penelitian, teknik 

pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap return  saham baik 

mengenai pengujian variabel dengan asumsi klasik maupun 

analisis regresi dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya dengan menjawab secara ringkas pertanyaan 

rumusan masalah.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi 

penelitian serta saran bagi peneliti sejenis berikutnya dan 

implikasi penelitian terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Sinyal 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal-sinyal (good news / bad news) pada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal bad news dapat berupa kinerja yang buruk atau mengalami 

penurunan , sedangkan good news dapat berupa kinerja perusahaan yang baik 

atau mengalami peningkatan  

Godfrey et. al., (2010) menyatakan manajer sukarela memberikan 

informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka , 

Dengan demikian, jika ada perubahan informasi maka harus ada perubahan 

keputusan investasi yang tercemin dengan berubahnya harga saham. Dilanjutkan 

oleh Godfrey et. al., (2010) bahwa menurut teori sinyal, jika manajer 

mengekspektasi tingkat pertumbuhan profitabilitas yang tinggi di masa depan, 

maka mereka akan mencoba memberikan sinyal tersebut kepada investor dan 

jika investor mempercayai sinyal tersebut maka harga saham akan meningkat 

dan pemegang saham (dan manajer yang bertindak dalam kepentingan mereka) 

akan mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Ross et. al., (2010) ; 

“A firm with a low anticipated profits will likely take on a low level of debt. A 

more successful firm would probably take on more debt. In other words, rationals firms 

raise debt levels (and the concomitant interest payments) when profits are expected to 

increase and a rational investors are likely to infer a higher firm value from a higher 

debt level.” 
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Penulis mendefiniskan penyataan diatas bahwa sebuah perusahaan dengan 

tingkat profit yang diantisipasi rendah akan mengambil tingkat utang rendah dan 

perusahaan yang lebih sukses akan mengambil lebih banyak utang , sehingga 

perusahaan yang rasional akan meningkatkan tingkat utang ketika perusahaan 

mengekspektasi profit akan mengalami peningkatan dan investor yang rasional 

cenderung menyimpulkan tingginya nilai perusahaan dari tingginya tingkat 

utang . Dilanjutkan oleh Ross et. al., (2010); 

“firm often change their debt level through exchange offers , of which 
there are two types..the first type of offer allows stockholders to exchange some 
of their stock for debt , thereby increasing leverage. The second type allows 
bondholders to exchange some of their debt for stock , decreasing leverage.  the 
stock prices rise substantially on the date when an exchange offering increasing 
leverage is announced and the stock price falls substantially when an offer 
decreasing leverage is announced.” 

Penulis mendefiniskan penyataan diatas bahwa perusahaan sering merubah 

tingkat hutang melalui exchange offers , yang memiliki dua tipe. Tipe pertama 

yaitu stockholders dapat menukarkan sahamnya menjadi hutang , yang hal 

tersebut akan meningkatkan tingkat hutang. Tipe kedua yaitu bondholders dapat 

menukarkan hutangnya menjadi saham , yang akan menurunkan tingkat hutang. 

Harga saham meningkat pada saat perusahaan mengumumkan melakukan 

exchange offers yang meningkatkan leverage dan sebaliknya, harga saham 

menurun pada saat perusahaan mengumumkan melakukan exchange offers yang 

menurunkan leverage. 

Sama seperti rasio profitabilitas dan leverage , aktivitas dan likuiditas 

yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik maka  perusahaan yang 

memberikan sinyal tersebut akan mendapatkan respon positif dari investor yang 
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mempercayai sinyal tersebut, dimana respon positif tersebut akan membuat 

return  saham meningkat.  

2.1.2 Pasar Modal 

Undang–undang pasar modal No.8 tahun 1995 tentang pasar modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan 

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan Efek”. Gitman (2006) menyatakan Pasar modal adalah pasar yang 

memungkinkan suppliers dan demanders dana jangka panjang untuk melakukan 

transaksi , termasuk menerbitkan sekuritas bisnis dan pemerintah. Sedangkan 

Emery et. al., (2007) menyatakan pasar modal adalah pasar di mana sekuritas 

keuangan, seperti saham dan obligasi, dibeli dan dijual.  

2.1.3 Saham 

Salah satu instrumen yang diperjual belikan di pasar modal adalah saham. 

Menurut Emery  et. al., (2007) saham adalah bagian dari ekuitas di perusahaan , 

ekuitas yang mewakili kepemilikan. Menurut Jones (2014) ada dua macam 

saham yaitu : 

a. Preferred stock adalah efek ekuitas dengan klaim intermediate (antara 

pemegang obligasi dan pemegang saham) atas aset perusahaan dan 

laba. 

b. Common stock  adalah efek ekuitas yang mewakili kepemilikan di 

sebuah perusahaan. 
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2.1.3.1 Return  saham 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perdagangan saham 

suatu perusahaan adalah return  saham. Return  saham adalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas investasi yang dilakukannya. 

Menurut Jones (2014) ada dua macam return  saham yaitu : 

a. Return  Ekspektasi (expected return ) adalah return  yang diharapkan 

akan diperoleh oleh investor di periode yang akan datang.  

b. Return  Realisasi (realized return ) merupakan return  sebenarnya dari 

suatu investasi. 

Sharpe et. al., (2006) merumuskan perhitungan return  saham sebagai 

berikut  

 

Rt =   (Pt – Pt−1) 

Pt−1
 

 

Keterangan :  

Rt = return  saham pada periode t 

Pt = Harga saham pada periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode t 

2.1.3.2 Indeks LQ-45  

Indeks lQ 45  adalah yang terdiri dari 45 saham perusahaan tercatat 

yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, 

dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan (www.idx.co.id). Menurut 
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Jogiyanto (2013) LQ-45 diperbarui tiap 6 bulan sekali , yaitu pada awal bulan 

Februari dan Agustus. Jogiyanto (2013) melanjutkan bahwa pertimbangan-

pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk di LQ-45 adalah 

liquiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria sebagai berikut ini : 

1.  Selama 12 bulan terakhir , rata-rata transaksi sahamnya masuk 

dalam urutan 60 terbesar di pasar regular. 

2. Selama 12 bulan terakhir , rata rata nilai kapitalisasi pasarnya masuk 

dalam urutan 60 terbesar di pasar regular 

3. Telah tercatat di BEI paling tidak selama 3 bulan. 

2.1.4 Kinerja Keuangan 

Seorang investor pasti ingin memaksimalkan tingkat pengembalian (return 

) yang diharapkan .Salah satu cara investor untuk meminimalkan resiko dan 

memaksimalkan return  saham adalah dengan melakukan analisis kinerja 

keuangan karena kinerja keuangan merupakan salah satu indikator dalam 

mengukur bagaimana perusahaan mengelola sumber daya yang mereka miliki. 

Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan 

melakukan analisis laporan keuangan. 

2.1.4.1 Laporan Keuangan 

 Untuk menilai kinerja keuangan seuatu perusahaan investor dapat 

menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

menurut PSAK No.1 (Revisi 2013)  laporan keuangan adalah suatu pengajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jones 

(2014) menyatakan laporan keuangan adalah  data keuangan tentang 

perusahaan, terutama neraca dan laporan laba rugi yang diterbitkan oleh 
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perusahaan. Sedangkan laporan keuangan menurut  Kieso et. al., (2014) 

merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan yang menampilkan sejarah perusahaan yang 

dikuantifikasi dalam nilai moneter.  

2.1.4.1.1 Tujuan laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No.1 (Revisi 2013) 

adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi. 

Sedangkan menurut Kieso et. al., (2014) tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi yang berguna untuk menyajikan dan calon investor 

dan kreditor dan pengguna lainnya dalam melakukan investasi rasional, 

kredit, dan keputusan lainnya.  

2.1.4.1.2 Analisis laporan Keuangan 

Gibson (2011) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan 

memiliki berbagai macam teknik untuk memperhitungkan dan 

membandingkan data yang disajikan dalam laporan keuangan untuk 

mengevaluasi posisi perusahaan. Sedangkan menurut Subramanyam dan 

Wild (2010) analisis laporan keuangan merupakan pengunaan laporan 

keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan , dan 

untuk menilai kinerja keuangan dimasa depan. Reilly & Brown (2012) 

menyatakan tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi 

kinerja manajemen di beberapa daerah penting, termasuk profitabilitas, 

efisiensi, dan risiko. Sedangkan Sharpe et. al., (2006)  menyatakan Analisis 
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laporan keuangan dapat membantu analis memahami situasi terkini 

perusaahaan , kemana arah perusahaan , apa faktor-faktor yang 

mempengaruhinya , serta bagaimana faktor itu mempengaruhinya . Salah 

satu analisis terhadap laporan keuangan yang biasa dilakukan untuk menilai 

kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan. 

2.1.5 Rasio Keuangan  

Gibson (2011) menyatakan rasio keuangan yang digunakan untuk 

menginterpretasikan dan menjelaskan laporan keuangan. Gibson (2011) juga 

menambahkan bahwa jika digunakan dengan benar, maka rasio keuangan dapat 

menjadi alat yang efektif dalam mengevaluasi likuiditas, posisi utang, dan 

profitabilitas perusahaan , dan mungkin tidak ada alat yang lebih efektif dari 

pada  penggunanan rasio keuangan secara tepat dalam mengevaluasi di mana 

perusahaan secara finansial dan memproyeksikan masa depan keuangan 

perusahaa.  

Subramanyam dan Wild (2010) menyatakan Analisis rasio dapat 

mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam 

menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari 

masing-masing komponen yang membentuk rasio. Sedangkan Ross et. al., 

(2010) menyatakan bahwa :  

“Another way to avoiding the problem involved in comparing companies of 
difference sizes is to calculate and compare financial ratio”  

 

Penulis mendefinisikan pernyataan diatas bahwa cara lain untuk 

menghindari masalah-masalah dalam membandingkan perusahaan yang berbeda 

ukuran adalah dengan menghitung dan membandingkan rasio keuangan. 
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2.1.5.1 Rasio Leverage 

Rasio leverage menurut Gibson (2011) mengukur tingkat 

perlindungan dari supplier dana jangka panjang. Menurut Brealey et. al., 

(2011)  menyatakan rasio leverage mengukur seberapa banyak hutang 

keuangan perusahaan. Sharpe et. al., (2006) menyatakan  semakin tinggi 

leverage perusahaan menunjukkan lebih banyak pembiayaan datang dari 

sumber hutang dan sebagai akibatnya , lebih banyak resiko usaha yang 

ditanggung oleh kreditur. Leverage  menurut Ross et. al., (2010) adalah : 

”Solvency ratios are intended to address the firm’s long turn ability to meet 

its obligations or , more generally , its financial leverage.” 

Penulis mendefinisikan pernyataan diatas bahwa Rasio leverage 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya atau, lebih umum, leverage keuangannya. 

Salah satu rasio leverage adalah debt equity ratio. Menurut  Gibson 

(2011)  Debt equity ratio menunjukkan kemampuan perusahaan membayar 

utang jangka panjang. Ross et. al., (2010)  merumuskan debt ratio sebagai 

berikut : 

DER = Total Liabilities
Total Equity

 

              

2.1.5.2 Rasio Profitabilitas 

Menurut Gibson (2011) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Dilanjutkan oleh Gibson (2011)  bahwa 

profitabilitas menjadi perhatian penting untuk pemegang saham karena 

mereka memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen. Sedangkan menurut 
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Rose dan Hudgins (2013) profitabilitas merupakan indikator terbaik dalam 

kinerja perusahaan, karena profitabilitas merefleksikan keadaan pasar dari 

perusahaan tersebut. Profitabilitas menurut Ross et. al., (2010) adalah : 

”Probability ratios are intented to measures how efficiently the firm uses its 
assets and how efficiently the firm managers its operations” 

Penulis mendefinisikan pernyataan diatas yaitu bahwa probabilitas 

digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya 

dan seberapa efesien perusahaan mengelola kegiatan operasinya.  

Salah satu rasio profitabilitas yang merupakan indikator yang sangat 

penting bagi para investor adalah ROE. Menurut Reilly & Brown (2012) roe 

sangat penting untuk pemilik perusahaan (pemegang saham umum) karena 

menunjukkan tingkat pengembalian yang telah diperoleh manajemen pada 

modal yang diberikan oleh pemegang saham setelah memperhitungkan 

pembayaran untuk semua pemasok modal lainnya . Menurut Jones (2014) 

ROE merupakan variabel penting dalam analisa sekuritas karena merupakan 

komponen kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan pertumbuhan 

dividend.  Ross et. al., (2010) merumuskan perhitungan ROE sebagai berikut : 

 

ROE = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

Total Equity
     

2.1.5.3 Rasio Aktifitas 

Rasio aktivitas menurut Gitman (2006) adalah mengukur kecepatan 

dengan berbagai akun yang dikonversi menjadi penjualan atau kas arus masuk 

atau arus kas keluar. Rasio aktivitas menurut Ross et. al., (2010) adalah: 
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”Turnover measures are intented to describesis  how efficiently, or 
intensively, the firm uses its assets to generate sales” 

 Penulis mendefinisikan pernyataan diatas yaitu bahwa rasio aktivitas 

mengukur seberapa efisien dan intensif perusahaan menggunakan asset untuk 

penjualan umum. Maka semakin tinggi rasio aktivitas akan menunjukkan 

tingkat penjualan yang tinggi. 

Reilly & Brown (2012) menyatakan kita harus memeriksa likuiditas 

persediaan berdasarkan perputaran persediaan perusahaan dan waktu 

prosesnya. Inventory turnover menurut Gitman (2006)  adalah mengukur 

aktivitas atau likuiditas persediaan suatu perusahaan.  Menurut Ross et. al., 

(2010) semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin efesien perusahaan  

mengelola persediannya. Ross et. al., (2010) merumuskan inventory turnover 

sebagai berikut : 

  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
  

2.1.5.4 Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas menurut Gitman (2006) adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas menurut 

Sharpe et. al., (2006)  adalah rasio yang bertujuan utuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi dengan cepat kewajiban jangka pendeknya. 

Dilanjutkan oleh Sharpe et. al., (2006) bahwa semakin besar rasio likuiditas ini , 

semakin besar kapasitas perusahaan menghasilkan uang tunai yang dapat 

digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.  
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Menurut Gibson (2011) rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek . Dilanjutkan oleh 

Gibson (2011) bahwa kemampuan tersebut sangatlah penting karena jika entitas 

tidak dapat mempertahankan kemampuan membayar utang jangka pendek, 

maka tidak akan mampu memuaskan para pemegang sahamnya, bahkan entitas 

dengan profit yang sangat tinggi pun akan menganggap entitasnya bangkrut jika 

gagal memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. 

Salah satu rasio  likuiditas adalah current ratio. Reilly & Brown (2012) 

menyatakan pengukuran likuiditas paling dikenal adalah current ratio, yang 

meneliti hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar . Sharpe et. al., 

(2006) merumuskan perhitungan current ratio sebagai berikut : 

 

Current Ratio = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
  

 

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis   

2.2.1  Pengaruh Leverage Terhadap Return  Saham   

Hutang (leverage) merupakan salah satu faktor penting dalam unsur 

pendanaan.    Rasio leverage menunjukkan seberapa besar  suatu perusahaan 

menggunakan hutang sebagai modal. Sedangkan Sutriani (2014) 

menggambarkan leverage sebagai alat untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. 

Menurut Ross et al (2010) menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang lebih 

sukses akan mengambil lebih banyak utang sehingga investor yang rasional 

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



23 

 

cenderung menyimpulkan tingginya nilai perusahaan dari tingginya tingkat 

utang . Dilanjutkan oleh Ross et. al., (2010) bahwa harga saham meningkat pada 

saat perusahaan-perusahaan melakukan exchange offers yang meningkatkan 

leverage dan sebaliknya, harga saham menurun pada saat perusahaan melakukan 

exchange offers yang menurunkan leverage. Maka dapat disimpulkan 

meningkatnya tingkat leverage akan menyebabkan harga saham meningkat dan 

return  saham pun juga akan meningkat.  

Sutriani (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas , 

leverage , dan likuiditas terhadap return  saham dengan nilai tukar sebagai 

Variable  moderasi pada return  saham LQ45. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 

yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) profitabilitas memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap return  saham pada alpha 5 persen, (2) leverage 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham adalah pada 

alpha 10 persen, (3) sedangkan likuditas secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return  saham, (4) nilai tukar tidak mampu memoderasi 

return  on asset dan debt to equity ratio terhadap return  saham. 

Tyas (2010) melakukan penelitian berjudul pengaruh rasio likuiditas , 

aktivitas , profitabilitas , leverage dan economic value added terhadap return  

saham pada saham food and beverages di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa ROE  berpengaruh positif  tetapi tidak signifikan terhadap  

return  Saham , Variabel DER  berpengaruh positif  signifikan terhadap  return  

saham , Variabel  ITO  berpengaruh  positif tetapi tidak signifikan terhadap  
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return  saham , Variabel  CR  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  return  

saham , Variable  EVA tidak berpengaruh terhadap  return  saham. 

Hasil yang serupa ditunjukkan oleh penelitian Susilowati & Turyanto 

(2011) dan Nidianti (2013). Penelitian Susilowati & Turyanto (2011) berjudul 

reaksi sinyal rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas terhadap return  saham 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return  saham; sedangkan EPS, NPM, ROA, dan 

ROE tidak berpengaruh terhadap return   saham perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2006 sampai dengan 2008. Sedangkan Nidianti (2013) 

berjudul faktor internal dan eksternal  perusahaan terhadap  return  saham food 

and beverages di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Debt to equity ratio 

(DER) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham, 

variabel inflation rate terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

variabel Return  Saham, sedangkan variabel interest rate terbukti berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap variabel return  saham pada perusahaan food 

and beverages di Bursa Efek Indonesia. 

Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di 

atas, maka dirumuskan pengembangan hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap return  saham 

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return  Saham  

Menurut Gibson (2011) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Godfrey et al (2010) menyatakan menurut teori 

sinyal, jika manajer mengekspektasi tingkat pertumbuhan profitabilitas yang 

tinggi di masa depan, maka mereka akan mencoba memberikan sinyal tersebut 
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kepada investor dan jika investor mempercayai sinyal tersebut maka harga 

saham akan meningkat dan pemegang saham (dan manajer yang bertindak 

dalam kepentingan mereka) akan mendapatkan keuntungan. Maka dapat 

disimpulkan bahwa karena profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan yang baik maka investor akan merespon positif sinyal tersebut 

sehingga return  saham perusahaan pun akan meningkat.  

Penelitian Indraswari & Suryantini (2013) yang berjudul Pengaruh 

Kondisi Ekonomi , Kondisi Pasar Modal , dan Kinerja Keuangan Terhadap 

Return  Saham Perusahaan Automotive and allied Products di BEI. Metode 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor dan analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 

GDP berpengaruh negatif dan signifikan, IHSG berpengaruh positif dan tidak 

signifikan, ROE berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan TAT 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada perusahaan Automotive and Allied 

Products yang tercatat di BEI periode 2009-2012.  

Penelitian Pande & Sudjarni (2014) berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan 

Terhadap Return  Saham Perusahaan Sektor Food and Beverages di BEI. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Purposive 

sampling digunakan sebagai metode penentuan sampel sehingga diperoleh 13 

perusahaan sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Current ratio 

secara parsial menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah serta tidak 

signifikan terhadap return  saham , Debt to equity ratio secara parsial 

menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah dan signifikan terhadap return  

saham , ROE secara parsial menunjukkan arah yang positif (searah), tetapi tidak 
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signifikan terhadap return  saham , dan market to book value memiliki arah 

yang positif (searah), tetapi tidak signifikansi terhadap return  saham 

Hasil serupa ditunjukkan dalam penelitian Tyas (2010)  yang  berjudul 

pengaruh rasio likuiditas , aktivitas , profitabilitas , leverage dan economic value 

added terhadap return  saham pada saham food and beverages di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini menghasilkan bahwa ROE  berpengaruh positif  tetapi 

tidak signifikan terhadap  return  Saham , variabel DER  berpengaruh positif  

signifikan terhadap  return  saham , variabel  ITO  berpengaruh  positif tetapi 

tidak signifikan terhadap  return  saham , variabel  CR  berpengaruh  positif  

signifikan terhadap  return  saham , variable  EVA tidak berpengaruh terhadap  

return  saham. 

Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di 

atas, maka dirumuskan pengembangan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Return  Saham. 

2.2.3 Pengaruh Aktivitas Terhadap Return  Saham 

Rasio aktivitas menurut Gitman (2006) adalah mengukur kecepatan 

dengan berbagai akun yang dikonversi menjadi penjualan atau kas arus masuk 

atau arus kas keluar. Maka semakin tinggi rasio ini semakin baik karena 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam melakukan 

penjualan. Salah satu pengukuran rasio aktivitas adalah invetory turn over. 

Menurut Ross et. al., (2010) semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin 

efisien perusahaan mengelola persediannya. Maka dapat disimpulkan aktivitas 

yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik maka perusahaan yang 
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memberikan sinyal tersebut akan mendaptkan respon positif dari , dimana 

respon positif tersebut akan membuat return  saham meningkat.  

Tyas (2010) melakukan penelitian berjudul pengaruh rasio likuiditas , 

aktivitas , profitabilitas , leverage dan economic value added terhadap return  

saham pada saham food and beverages di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa ROE  berpengaruh positif  tetapi tidak signifikan terhadap  

return  Saham , Variabel DER  berpengaruh positif  signifikan terhadap  return  

saham , Variabel  ITO  berpengaruh  positif tetapi tidak signifikan terhadap  

return  saham , Variabel  CR  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  return  

saham , Variable  EVA tidak berpengaruh terhadap  return  saham.  

Hasil yang serupa ditemukan dalam penilitian Damayanti & Giantari 

(2009) yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap return  saham pada 

perusahaan manufaktur yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2004 sampai dengan 2006. Hasil penelitian ini menjukan bahwa (1) 

Variabel Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap return  saham, (2) Variabel Debt Ratio (DR) menunjukkan hasil yang 

negatif tetapi tidak signifikan,(3) Variabel Return  on Asset (ROA) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap return  saham, (4) Variabel Earning per 

Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham, (5) 

Variabel Inventory Turnover (ITO) menunjukkan hasil yang positif tetapi tidak 

signifikan, (6) Variabel Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return  saham. 

Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di 

atas, maka dirumuskan pengembangan hipotesis ketiga sebagai berikut: 
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H3 : Aktivitas Berpengaruh Positif Terhadap Return  Saham. 

2.2.4 Pengaruh Likuiditas Terhadap Return  Saham 

Rasio Likuiditas menurut Gitman (2006) adalah kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio likuiditas menurut 

Sedangkan menurut Gibson (2011) kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek sangatlah penting karena jika entitas tidak dapat 

mempertahankan kemampuan membayar utang jangka pendek, maka tidak akan 

mampu memuaskan para pemegang sahamnya, bahkan entitas dengan profit 

yang sangat tinggi pun akan menganggap entitasnya bangkrut jika gagal 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. Maka dapat 

disimpulkan  Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan bahwa 

perusahaan berada dalam kondisi yang baik sehingga akan meningkatkan 

permintaan akan saham yang berdampak pada meningkatnya return  saham. 

Tyas (2010) melakukan penelitian berjudul pengaruh rasio likuiditas , 

aktivitas , profitabilitas , leverage dan economic value added terhadap return  

saham pada saham food and beverages di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa ROE  berpengaruh positif  tetapi tidak signifikan terhadap  

Return  Saham , Variabel DER  berpengaruh positif  signifikan terhadap  return  

saham , Variabel  ITO  berpengaruh  positif tetapi tidak signifikan terhadap  

return  saham , Variabel  CR  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  return  

saham , Variable  EVA tidak berpengaruh terhadap  return  saham. Maka hasil 

penelitian Tyas (2010)  ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh 

positif signifikan terhadap return  saham. 
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Hasil yang serupa ditemukan dalam penilitian Damayanti & Giantari 

(2009) yang berjudul pengaruh rasio keuangan terhadap return  saham pada 

perusahaan manufaktur yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2004 sampai dengan 2006. Hasil penelitian ini menjukan bahwa (1) 

Variabel Current Ratio (CR) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap return  saham, (2) Variabel Debt Ratio (DR) menunjukkan hasil yang 

negatif tetapi tidak signifikan,(3) Variabel Return  on Asset (ROA) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap return  saham, (4) Variabel Earning per 

Share (EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return  saham, (5) 

Variabel Inventory Turnover (ITO) menunjukkan hasil yang positif tetapi tidak 

signifikan, (6) Variabel Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return  saham. 

Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di 

atas, maka dirumuskan pengembangan hipotesis keempat sebagai berikut: 

H4 : Likuiditas Berpengaruh Positif Terhadap Return  Saham.  
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2.2.5 Tabel  Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Alat 
Analisis 

Variabel 
independen 
pada Peneliti 
Terdahulu 

Klasifikasi 
Berdasarkan 
Variabel 
Independen 
Penulis 

Hasil Penelitian 

Damayanti & 
Giantari(2009) 

Pengaruh rasio 
keuangan terhadap 
return  saham pada 
perusahaan 
manufaktur yang 
tergabung dalam 
LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia periode 
2004 sampai dengan 
2006 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

 CR 
DR  
ROA 
EPS  
ITO 
PBV 

CR 
ITO 
 

CR: berpengaruh positif  
signifikan 
DR: berpengaruh negative 
tidak signifikan 
ROA: berpengaruh negative 
tidak signifikan 
EPS: berpengaruh positif  
signifikan 
ITO: berpengaruh positif 
tidak signifikan 
PBV: berpengaruh positif  
signifikan 

Tyas (2010) Pengaruh Rasio 
likuiditas , aktivitas 
, profitabilitas , 
leverage dan 
economic value 
added terhadap 
return  saham pada 
saham food and 
beverages di Bursa 
Efek Indonesia 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

ROE 
DER 
ITO 
CR 
EVA 
 

ROE 
DER 
ITO 
CR 
 

ROE: berpengaruh positif 
tidak signifikan, 
DER: berpengaruh positif  
signifikan 
ITO: berpengaruh  positif 
tidak signifikan. 
CR:  berpengaruh  positif  
signifikan. 
EVA: tidak berpengaruh 
 

Susilowati & 
Turyanto 
(2011) 

Reaksi sinyal rasio 
profitabilitas dan 
rasio solvabilitas 
terhadap return  
saham perusahaan 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

DER 
EPS 
NPM 
ROA 
 ROE 

DER 
ROE 

DER: berpengaruh positif 
dan signifikan. 
EPS, NPM, ROA, dan ROE 
: tidak berpengaruh 

Nidianti (2013) Faktor Internal Dan 
Eksternal  
Perusahaan 
Terhadap  Return  
Saham Food And 
Beverages di BEI. 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

DER 
inflation rate  
interest rate 

DER 
 

DER: berpengaruh positif 
signifikan  
inflation rate : 
berpengaruh signifikan 
dan positif  
interest rate : berpengaruh 
signifikan dan negatif 

I ndraswari & 
Suryantini 
(2013) 

Pengaruh Kondisi 
Ekonomi , Kondisi 
Pasar Modal , dan 
Kinerja Keuangan 
Terhadap Return  
Saham Perusahaan 

Automotive and 
allied Products di 
BEI 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

GDP 
IHSG 
ROE 
TAT 

ROE 
 

GDP : berpengaruh negatif 
signifikan 
IHSG : berpengaruh 
positif  tidak signifikan 
ROE: berpengaruh positif 
signifikan 
 TAT :  berpengaruh 
negatif tidak signifikan 

Pande & 
Sudjarni (2014) 

Pengaruh Kinerja 
Keuangan Terhadap 
Return  Saham 
Perusahaan Sektor 
Food and Beverages 
di BEI. 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

CR 
DER 
ROE 
market to 
book value 

CR 
DER 
ROE 
 

CR:  berpengaruh 
berlawanan arah tidak 
signifikan 
DER:  berpengaruh 
berlawanan arah 
signifikan. 
 ROE : berpengaruh  
positif (searah) tidak 
signifikan  
market to book value : 
berpengaruh positif 
(searah) tidak signifikansi 

Sutriani (2014) Pengaruh 
profitabilitas , 
leverage , dan 
likuiditas terhadap 
return  saham 
dengan nilai tukar 
sebagai Variable  
moderasi pada 
return  saham LQ45 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

DER 
ROA 
Cash Ratio 

DER 
 

DER : berpengaruh positif 
signifikan 
ROA : berpengaruh positif 
signifikan 
Cash Ratio : : tidak 
berpengaruh signifikan 
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2.3. Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti uraian sebelumnya, 

maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran dari penelitian seperti gambar di 

atas. Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa penulis meneliti 

pengaruh variabel Leverage, Profitabilitas, Aktivitas, dan Likuiditas  terhadap 

return  saham secara parsial. 

  

 

 

 

 

Leverage 

Profitabilitas 

Aktivitas 

Likuiditas 

Return  

Saham 

H1 

H2 

H3 

H4 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non bank yang tergabung 

dalam indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai uji untuk 

melihat pengaruh Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Aktivitas  terhadap 

return  saham pada perusahaan non bank yang termasuk dalam indeks  LQ 45 di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) . Penelitian ini menggunakan data kurun waktu 

sepanjang tahun 2009-2013 sebagai periode penelitian. Perusahaan non bank yang 

diteliti adalah yang telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang memilki data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Alasan 

pemilihan sampel perusahaan yang termasuk indeks LQ 45 yaitu karena 

perusahaan yang  termasuk indeks  LQ 45 dipilih berdarsarkan pertimbangan 

likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan 

(www.idx.co.id). Selain itu Bursa Efek Indonesia terus memantau dan melakukan 

review  perkembangan saham perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks 

LQ 45 setiap 6 bulan sekali.  

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, 

dengan kriteria: 

1. Perusahaan yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

2. Perusahaan harus tergabung dalam indeks  LQ 45 selama 5 tahun berturut-

turut selama periode 2009-2013 
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3. Perusahaan tidak termasuk sektor perbankan, hal ini dikarenakan 

karakteristiknya berbeda dalam perhitungan total debt dan total equity.  

4. Perusahaan  yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2009-2013 

5. Perusahaan yang menerbitkan laporan harga saham 2009-2013 

6. Perusahaan dengan harga saham diatas Rp.1000 

3.2 Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif.  Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Indonesian Stock 

Exchange (www.idx.co.id) dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan 

dengan objek yeng sedang diteliti  .  

Data yang diperlukan dari penelitian ini terdiri dari : 

a. Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) periode 2009-2013 yang 

diterbitkan oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

b. Laporan Harga Saham Penutupan Tahunan indeks LQ 45 untuk periode 

2009-2013. 

c. Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi perusahaan untuk periode 2009-

2013. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari literatur, jurnal penelitian, buku 

bacaan, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini.  
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2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkopi dan menggunakan data-

data sekunder yang disebutkan di atas. Periode data adalah tahun 2009-

2013. 

3.3 Operasionalisasi Variabel 

Untuk mencapai tujuan penelitian, variabel-variabel yang digunakan 

adalah sebagai berikut :  

3.3.1 Variabel Dependent 

Variabel dependent adalah variabel utama bagi peneliti (Sekaran & 

Bougie, 2013). Variable  dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Return  Saham 

Return  saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal 

atas investasi yang dilakukannya. Sharpe et. al., (2006)  merumuskan 

perhitungan return  saham sebagai berikut : 

Rt =   (Pt – Pt−1) 

Pt−1
 

 

 Keterangan :  

Rt = return  saham pada periode t 

Pt = Harga saham pada periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode t 
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah  salah satu yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif atau negative (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel  

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Leverage 

Leverage dalam penelitian ini diwakili oleh debt on equity. Menurut  

Gibson (2011)  Debt equity ratio menunjukkan kemampuan perusahaan 

membayar utang jangka panjang . Dari segi perspektif tersebut , semakin 

kecil rasio ini , semakin baik posisi perusahaan Ross et. al., (2010)  

merumuskan rasio debt on equity sebagai berikut : 

 

DER = Total Liabilities
Total Assets

 

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh return  on equity. 

Menurut Jones (2014) ROE merupakan variabel penting dalam analisa 

sekuritas karena merupakan komponen kunci dalam menentukan 

pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividend. Ross et. al., (2010) rasio 

ROE sebagai berikut : 

         ROE = 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

Total Equity
 

3. Likuiditas 

Salah satu rasio  likuiditas adalah current ratio. Reilly & Brown 

(2012) menyatakan pengukuran likuiditas paling dikenal adalah current 
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ratio, yang meneliti hubungan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar . 

Sharpe et. al., (2006)  merumuskan perhitungan current ratio sebagai 

berikut : 

Current Ratio = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
  

 

4. Aktivitas 

Aktivititas dalam penelitian ini diwakili oleh Inventory turnover. 

Inventory turnover menurut Gitman (2006)  adalah mengukur aktivitas 

atau likuiditas, persediaan suatu perusahaan. Reilly & Brown (2012) 

menyatakan kita harus memeriksa likuiditas persediaan berdasarkan 

perputaran persediaan perusahaan dan waktu prosesnya. Ross Ross et. al., 

(2010) merumuskan rasio inventory turnover sebagai berikut : 

  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

memakai metode analisis regresi linier berganda (multiple linier regression 

method) untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini untuk variabel 

dependennya adalah return  saham dan variabel independennya profitabilitas , 

leverage , ekuitas , dan aktivitas. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen maka model 

regresi linier berganda yang digunakan dirumuskan sebagai berikut: 
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𝒀𝒊,𝒕=  α + β1 DERi,t + β2 ROE i,t + β3 CRi,t  + β4 InToi,t + ei,t 

Keterangan: 
a    = Intercept /Konstanta 
b1, b2, b3, b4, b5 = Koefisien Regresi 
DER   = Leverage 
ROE   = Return  On Equity 
CR   = Current Ratio 
InTo   = Inventory Turnover 
i   = Perusahaan 

 t   = Periode tahun 
 e   = Kesalahan Residual (error) 

 

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi 

silang  (Winarno, 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 

1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus 

terdiri atas beberapa waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, 

kecuali masing-masing kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 

2011). Dilanjutkan oleh Winarno (2011) analisis regresi data panel memiliki 

tiga macam model, yaitu : Common Effect Model , Fixed Effect Model , dan 

Random Effect Model . Menurut Widarjono (2009) dalam analisis data panel 

digunakan dua uji, yaitu : 

1. Uji Chow  

Widarjono (2009)  menyatakan dalam melakukan pengambilan 

keputusan atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistik F dan 

uji statistik log likelihood ratio (uji LR).  Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009) : 
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Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi Square > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

cross section Chi Square < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa Ho 

ditolak maka model fixed effect lebih baik dari pada common effect. 

 
2.    Uji Hausman 

Widarjono (2009)  menyatakan uji Hausman dilakukan untuk 

mengetahui perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi 

peneliti, yaitu diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. 

Hipotesis yang digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 

Ho = Menggunakan model Random Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

 
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada 

Cross Section Random < 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, jika Ho ditolak 

maka model fixed effect lebih baik daripada random effect, begitu juga 

sebaliknya. 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

tersebut benar-benar dapat menunjukkan hubungan yang signifikan dan 

representatif, model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi 

klasik meliputi: 
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3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui 

Histogram Residual dan uji Jarque-Bera  (Widarjono, 2009). Uji normalitas di 

dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang 

akan diuji yaitu (Winarno, 2011) : 

- H0 = Nilai ui berdistribusi normal 

- Ha = Nilai ui tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05 

- Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

3.5.2 Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang 

terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 

2011). 

Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang 

jenis karena multikoneraritas merupakan kondisi variabel penjelas yang 

diasumsikan nonstokhastik , multikonearitas merupakan fitur dari sampel bukan 

populasi (Gujarati, 2007). Menurut Gujarati (2007) beberapa cara untuk 

mendeteksi keberadaan Multikolinearitas dalam model regresi Ordinary Least 

Square / OLS yaitu:  
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a. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R2) dan nilai thitung. Jika R2 

tinggi (>0,8), maka dicurigai adanya masalah multikolienaritas.  

b. Melakukan uji kolerasi derajat nol. Apabila koefisien korelasinya 

tinggi (>0,8) maka dicurigai adanya masalah multikolinearitas.  

c. Mendeteksi tolerance value atau variance inflation factor (VIF). 

Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:  

d. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi.  

e. Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.  

3.5.3  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Istilah autokorelasi bisa 

didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota observasi yang diurut menurut 

waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (seperti data lintas sektoral) 

(Gujarati, 2007). Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan 

melakukan Uji Durbin-Watson. 
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Gambar 3.1  Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Tolak H0, 

terdapat 

autokorelasi 

positif 

Tidak 

dapat 

diputuskan 

Tidak dapat 

menolak H0, 

tidak terdapat 
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Tidak dapat 

diputuskan 

Tolak 

H0,terdapat 

autokorelasi 

negatif 

0 dL     du      4-du      4-dL          4 

 Sumber : (Winarno, 2011) 

- tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat 

berada pada nilai = du ≥ DW ≤ 4-du 

- Terdapat masalah autokorelasi  didalam model apabila D-W stat berada 

pada nilai = du ≤ DW ≥ 4-du 

3.5.4 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan, jika varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 2007). 

Uji heterokedesitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji White, 

dengan kemudian melihat nilai chi-square (R2) yang diperoleh dengan hipotesis 

untuk dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

- H0 : Tidak ada heterokedesitas 

- Ha : Ada heterokedesitas 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima dan jika  yaitu 
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jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari α = 5% maka Ha diterima 

(Winarno, 2011) 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi dan kelayakan model . 

Jika uji F tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau 

uji parsial. Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya dibawah 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian berpengaruh signifikan dan 

layak.  

- Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima 

- Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak 

3.6.2  Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)  

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria 

probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007) : 

- Jika probability ≤ 0.025 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.025 maka tidak berpengaruh signifikan 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 

3.6.3 Uji R² atau Koefisien Determinasi  

 Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1. 

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



43 

 

Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen 

untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted R2 

menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang 

dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non bank 

yang termasuk indeks LQ-45. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

perusahaan non bank LQ45 pada  periode 2009-2013. Dari seluruh perusahaan 

non bank yang termasuk indeks LQ-45 yang menjadi populasi dari penelitian ini 

kemudian dipilih kembali dengan menggunakan metode purposive sampling 

sehingga akhirnya sampel dari objek terpilih digunakan sebagai model penelitian. 

Kriteria yang digunakan sebagai sampel penelitian antara lain sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel 

No. Purposive Sampling Jumlah 

1 Perusahaan yang tergabung dalam 
Indeks LQ 45 periode 2009-2013 

45 

2 Perusahaan yang tidak konsisten 
tergabung dalam indeks LQ 45 

periode 2009-2013 

(23) 

3. Perusahaan perbankan (5) 

4. Perusahaan dengan harga saham 
dibawah Rp.1000 

(4) 

5. Perusahaan dengan data yang 
tidak memenuhi kriteria 

(1) 

Jumlah perusahaan non bank LQ45 yang 
menjadi sampel penelitian 

12 

 Sumber : Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 12 sampel perusahaan 

non bank yang termasuk indeks LQ-45 yang dijadikan penelitian, berikut ini 

adalah nama – nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel: 
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Tabel 4.2 Perusahaan Sampel 

No Nama Perusahaan Kode 

1 PT Astra Agro Lestari Tbk AALI 

2 PT Astra International Tbk ASII 

3 PT Vale Indonesia Tbk. INCO 

4 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 

5 PT Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 

6 PT PP London Sumatra Indonesia Tbk LSIP 

7 PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 

8 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 

9 PT Semen Gresik Tbk SMGR 

10 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 

11 PT United Tractors Tbk UNTR 

12 PT Unilever Indonesia Tbk UNVR 

Sumber : Data diolah penulis 

Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi yang menunjukkan bahwa residual data 

tidak terdistribusi dengan normal, maka dari itu penulis melakukan outlier pada 

beberapa observasi. Berikut ini merupakan daftar observasi yang dijadikan outlier 

dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 Daftar Perusahaan Outlier 

No. Kode Perusahaan Tahun Operasional 

1 AALI 2012 

2 ASII 2009 

3 INCO 2009 

4 INTP 2009 

5 ITMG 2009 

6 LSIP 2009 

7 LSIP 2011 

8 TLKM 2013 

9 UNTR 2009 

Sumber : Data diolah Penulis 

 

4.2.  Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang 

terdapat didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait 

dengan jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah atau median, 

nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi pada masing-masing 

variabel dependen maupun independen. Berikut ini merupakan tabel yang 

menampilkan hasil pengujian untuk melakukan analisa statistik deskriptif untuk 

melihat angka pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

RETURN  yang merupakan simbol dari variabel terikat penelitian berupa return  

saham ; DER yang merupakan variabel bebas pertama penelitian berupa 

leverage ; ROE yang merupakan variabel bebas kedua penelitian berupa 
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profitabilitas ; ITO yang merupakan variabel bebas ketiga penelitian berupa 

Aktivitas ; CR yang merupakan variabel bebas ketiga penelitian berupa 

Likuiditas.  

Tabel 4.4. Hasil Statistik Deskriptif 
 

 
  Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan hasil tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan 

observasi yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 51 observasi yang terdiri 

dari 12 perusahaan non bank dan waktu penelitian dari tahun 2009 hingga tahun 

2013. Uraian statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar 

penjelasan mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji statistik 

deskriptif yang dijelaskan oleh Winarno (2011) sebagai berikut : 

1. Mean, yaitu merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang 

diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan 

cacah data. Pada variabel penelitian diperoleh nilai mean untuk 

variabel terikat penelitian yaitu RETURN  senilai  0.173529, 

sedangkan untuk variabel bebas penelitian masing-masing memperoleh 

 RETURN  DER ROE ITO CR 
      
       Mean  0.173529  0.643137  0.356667  58.33000  2.612157 

 Median  0.140000  0.490000  0.280000  7.690000  1.990000 
 Maximum  1.280000  2.140000  1.260000  658.4800  6.990000 
 Minimum -0.880000  0.150000  0.020000  0.450000  0.290000 
 Std. Dev.  0.418793  0.474849  0.260743  144.2684  1.739646 
 Skewness  0.653421  1.443472  2.195411  3.091222  0.807875 
 Kurtosis  3.986676  4.798657  7.580748  11.26713  2.612608 

      
 Jarque-Bera  5.697897  24.58544  85.55795  226.4573  5.866537 
 Probability  0.057905  0.000005  0.000000  0.000000  0.053223 

      
 Sum  8.850000  32.80000  18.19000  2974.830  133.2200 
 Sum Sq. Dev.  8.769365  11.27410  3.399333  1040668.  151.3185 

      
 Observations  51  51  51  51  51 
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rata-rata senilai 0.643137 untuk DER;  0.356667 untuk ROE; 

 58.33000 untuk ITO ; 2.612157 untuk CR. 

2. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nilai tengah 

jika data yang di gunakan berjumlah genap dari data yang telah 

diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Dalam hasil uji 

statistik deskriptif atas model variabel penelitian dapat dijelaskan 

bahwa angka yang merupakan nilai tengah  bagi variabel terikat 

penelitian yaitu RETURN  senilai 0.140000, sedangkan untuk variabel 

bebas penelitian masing-masing memperoleh nilai tengah senilai 

 0.490000 untuk DER;   0.280000 untuk ROE;  7.690000 untuk ITO : 

1.990000 untuk CR 

3. Maximum, merupakan nilai terbesar dari data. Nilai terbesar untuk 

variabel RETURN  yaitu senilai  1.280000 ; DER senilai 2.140000 ; 

ROE senilai 1.260000; ITO senilai 658.4800,CR senilai 6.99000. 

4. Minimum merupakan kebalikan dari nilai maximum yaitu merupakan 

nilai terkecil dari keseluruhan data.. Nilai terkecil untuk variabel 

RETURN  yaitu senilai  -0.880000 ; DER senilai  0.150000; ROE 

senilai  0.020000; ITO senilai 0.450000,CR senilai  0.290000.  

5. Std. Dev (standart deviation), adalah ukuran penyebaran data dalam 

model yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Dalam model 

penelitian, variabel bebas penelitian masing-masing memperoleh 

senilai  0.474849 untuk DER;    0.260743 untuk ROE;  144.2684 untuk 

ITO : 1.739646 untuk CR. Standar deviasi yang lebih kecil 
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dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di 

dalam variable ini terdistribusi dengan baik. 

6. Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat return saham , tingkat 

leverage , profitabilitas , aktivitas , dan likuiditas perusahaan non bank 

LQ-45 cukup tinggi karena nilai rata-rata (mean) lebih tinggi dari nilai 

titik tengah nya (median). Terutama tingkat rasio aktivitas yang nilai 

rata-ratanya senilai 58.33000 jauh diatas nilai titik tengahnya yaitu 

senilai 7.690000. 

4.2.2. Penentuan Regresi Dengan Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model 

estimasi regresi dari data panel. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah 

model penelitian menggunakan Common Effect atau Fixed Effect.  

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow 

 
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.999915 (11,35) 0.4659 

Cross-section Chi-square 13.936925 11 0.2365 
     
            Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai probabilitas Cross Section Chi Square 

adalah sebesar 0.2365. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai kritis Chi Square 

0,05. Dengan demikian, H0 dinyatakan diterima sehingga penelitian ini 

menggunakan  model Common Effect. 
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4.2.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model 

yang digunakan dalam  penelitian  telah terdistribusi  normal atau tidak , karena 

data dinyatakan valid jika terdistribusi normal dan merupakan salah satu syarat 

untuk melakukan teknik analisis regresi berganda. Berikut ini merupakan hasil 

uji normalitas berdasarkan model penelitian yang digunakan : 

Gambar 4.1 
Uji Normalitas  

 

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 

Berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai 

probabilitas 0.122721. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual telah 

terdistribusi normal karena nilai probabilitas statistik memiliki nilai lebih besar 

dari 5%, sehingga H0 dapat diterima yang berarti residual data terdistribusi 

normal. 

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoleniaritas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi 
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klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikoleniaritas. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka 

dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini 

tidak ada unsur multikoleniaritas. Berikut ini merupakan hasil uji 

multikolinearitas menggunakan Eviews 7.0 sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

 
  

  

 

 Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 

Dari tabel 4.6 diatas nilai korelasi variabel independen tertinggi 

mencapai  0.795105 yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara ROE 

dengan DER sedangkan korelasi variabel independen terendah mencapai -

0.500237 yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara CR dengan 

DER, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model dalam penelitian 

ini bebas dari masalah multikolinearitas. 

4.2.4.2. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Autokorelasi dapat diidentifikasi 

salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson.  

 

 

 

 DER ROE ITO CR 
     
     DER  1.000000  0.795105  0.240627 -0.500237 

ROE  0.795105  1.000000  0.087008 -0.304653 
ITO  0.240627  0.087008  1.000000  0.195930 
CR -0.500237 -0.304653  0.195930  1.000000 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 

 
 
 
 
   

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 
 

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-Watson stat sebesar 1.627944 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

dari uji autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena 

berada pada batas 1.54 – 2.46. 

4.2.4.3 Uji Heterokedestisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki 

varian yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedestisitas  

 

  

 

 

 Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7 

 

     
     R-squared 0.197664     Mean dependent var 0.173529 

Adjusted R-squared 0.127895     S.D. dependent var 0.418793 
S.E. of regression 0.391096     Akaike info criterion 1.053167 
Sum squared resid 7.035979     Schwarz criterion 1.242561 
Log likelihood -21.85575     Hannan-Quinn criter. 1.125540 
F-statistic 2.833143     Durbin-Watson stat 1.627944 
Prob(F-statistic) 0.035010    

     
          

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.122314 0.749835 -2.830374 0.0069 

DER -0.434081 1.024867 -0.423549 0.6739 
ROE -1.015904 1.575552 -0.644793 0.5223 
ITO 0.002073 0.001890 1.096742 0.2785 
CR -0.145131 0.175699 -0.826023 0.4131 
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Hasil Uji Park pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan 

demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisa hasil regresi atas model 

penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan 

masalah yang telah di bentuk pada BAB I penelitian, khususnya untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan 

persamaan sebagai berikut ini: 

 𝒀𝒊,𝒕=  α + β1 DERi,t + β2 ROE i,t + β3 ITOi,t + β4 CRi,t  + ei,t 

 Analisis hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Model Penelitian 

 
Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.272250 0.175536 1.550963 0.1278 

DER -0.693825 0.239921 -2.891893 0.0058 
ROE 1.224340 0.368836 3.319474 0.0018 
ITO 0.000605 0.000442 1.366562 0.1784 
CR -0.047641 0.041131 -1.158279 0.2527 

     
     R-squared 0.197664     Mean dependent var 0.173529 

Adjusted R-squared 0.127895     S.D. dependent var 0.418793 
S.E. of regression 0.391096     Akaike info criterion 1.053167 
Sum squared resid 7.035979     Schwarz criterion 1.242561 
Log likelihood -21.85575     Hannan-Quinn criter. 1.125540 
F-statistic 2.833143     Durbin-Watson stat 1.627944 
Prob(F-statistic) 0.035010    

     
     Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1 
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Dari hasil regresi di atas, maka didapatkan persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y i,t = 0.272250  -- 0.693825 DERi,t + 1.224340 ROE i,t + 0.000605 ITOi,t  - 
0.047641 CRi,t   

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai 

berikut: 

a.  Jika debt equity ratio (DER), return  on equity (ROE), inventory 

turnover (ITO) dan current ratio (CR) diabaikan maka konstanta 

Return  Saham sebesar 0.272250  .  

b. Koefisien regresi untuk DER sebesar -0.693825. Hal ini menunjukkan 

bahwa return  saham akan mengalami penurunan sebesar -0.693825  

satuan untuk setiap peningkatan satu satuan DER dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

c.  Koefisien regresi untuk ROE sebesar 1.224340. Hal ini menunjukkan 

bahwa return  saham akan mengalami peningkatan sebesar 1.224340 

satuan untuk setiap kenaikan satu satuan ROE dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk ITO sebesar 0.000605. Hal ini menunjukkan 

bahwa return  saham akan mengalami peningkatan sebesar 0.000605 

satuan untuk setiap kenaikan satu satuan ITO dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

e.  Koefisien regresi untuk CR sebesar -0.047641. Hal ini menunjukkan 

bahwa return  saham akan mengalami penurunan sebesar -0.047641 
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satuan untuk setiap kenaikan satu satuan CR dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.2.6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk 

menghubungkan antar variabel independen dengan variabel dependen di dalam 

mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, 

koefisien determinasi (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.127895 atau 

12.7895 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa debt equity ratio (DER), return  on equity 

(ROE), inventory turnover (INTO) dan current ratio (CR) mampu menjelaskan 

pengaruh kepada return  saham sebesar 12.7895%. Sisanya yaitu sebesar 

87.2105% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini.  

4.2.7. Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.7.1. Uji t (Parsial) 

Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel independen yaitu 

leverage , profitabilitas , aktivitas , dan likuiditas terhadap variabel 

dependen return  saham pada suatu model regresi sehingga dapat 

mengambil kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini.  
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a. Hipotesis 1 

H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap return  saham 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, DER memiliki probabilitas sebesar 

0.0058 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 0.05. Hasil 

ini menunjukkan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap return  

saham. Nilai koefisien regresi DER sebesar -0.693825 menunjukkan 

bahwa variabel DER memiliki pengaruh negatif terhadap return  

saham. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel DER 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Return  Saham, 

dinyatakan pula bahwa H1 ditolak. 

b. Hipotesis 2 

H2:Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Return  Saham. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, ROE memiliki probabilitas sebesar 

0.0018 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 0.05. Hasil 

ini menunjukkan bahwa ROE berpengaruh signifikan terhadap return  

saham. Nilai koefisien regresi ROE sebesar 0.1224340 menunjukkan 

bahwa variabel ROE memiliki pengaruh positif terhadap return  

saham. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel ROE 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return  Saham, 

dinyatakan pula bahwa H2 diterima. 

c. Hipotesis 3 

H3 :Aktivitas Berpengaruh Positif Terhadap Return  Saham. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, ITO memiliki probabilitas sebesar 

0.1784 atau lebih besar sama dengan 0.05. Hasil ini menunjukkan 
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bahwa ITO tidak berpengaruh signifikan terhadap return  saham. 

Nilai koefisien regresi ITO sebesar 0.000605 menunjukkan bahwa 

variabel ITO memiliki pengaruh positif terhadap return  saham. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel ITO memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return  Saham, 

dinyatakan pula bahwa H3 ditolak. 

d. Hipotesis 4 

H4 :Likuiditas Berpengaruh Positif Terhadap Return  Saham. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, CR memiliki probabilitas sebesar 0.2527 

atau lebih besar sama dengan 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa ITO 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return  saham. Nilai koefisien 

regresi CR sebesar -0.047641 menunjukkan bahwa variabel CR 

memiliki pengaruh negatif terhadap return  saham. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel CR memiliki pengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap Return  Saham, dinyatakan pula bahwa 

H4  ditolak. 

4.2.7.2  Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi dan kelayakan model . 

Jika uji F tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t atau 

uji parsial. Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya dibawah 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian berpengaruh signifikan dan 

layak.  
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.035010 

lebih kecil dari tingkat signifikansi α sebesar 0.05 yang model penelitian layak 

dan dapat dilanjutkan ke uji t.  

4.2.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.8.1 Pengaruh Leverage terhadap Return Saham 

Rasio leverage yang diproksikan melalui variabel DER digunakan 

untuk mengukur seberapa besar suatu perusahaan menggunakan hutang 

sebagai modal.  Maka semakin besar rasio ini semakin besar juga beban resiko 

yang ditanggung oleh investor karena semakin besar rasio ini menggambarkan 

semakin besar pembiayaan dengan hutang perusahaan maka semakin besar 

pula beban bunga yang akan mengurangi besarnya laba. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas DER yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi α sebesar (0.0058 < 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -

0.693825. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1ditolak artinya DER 

memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah negatif terhadap return 

saham. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung pernyataan yang dikemukakan 

oleh Ross et. al., (2010) yang menyatakan bahwa leverage yang semakin 

meningkat memberikan pengaruh positif terhadap harga saham. Yang berarti 

akan berdampak positif juga terhadap return  saham. Namun hasil penelitian 

ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Medyawati & Yunanto 

(2009) dan Arista & Astohar (2012)  dimana leverage memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham. 
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Sebagian Investor menggangap bahwa perusahaan dengan leverage 

yang besar atau mengalami peningkatan menunjukkan pertumbuhan suatu 

perusahaan. Karena perusahaan yang ingin berkembang membutuhkan 

tambahan dana yang salah satunya bisa didapatkan melalui hutang. Selain itu 

perusahaan yang mengekspektasi profit yang tinggi dimasa yang akan datang 

juga cenderung meningkatkan tingkat hutangnya. Namun demikian 

nampaknya beberapa investor justru memandang bahwa leverage 

menunjukkan seberapa besar  suatu perusahaan menggunakan hutang sebagai 

modal. Maka semakin besar rasio ini semakin besar juga beban resiko yang 

ditanggung oleh investor yang mengakibatkan berkurangnya intensi investor 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil 

regresi penelitian ini yang menyatakan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap return saham maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar investor 

pada perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 dalam penelitian ini 

menggangap bahwa peningkatan DER merupakan sinyal negatif . 

 

 

4.2.8.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Return  Saham 

Rasio profitabilitas yang diproksikan melalui variable ROE 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

ROE yang semakin tinggi semakin menunjukan kondisi dan prospek 

perusahaan yang baik dan investor akan merespon positif sinyal tersebut 

sehingga return saham perusahaan pun akan meningkat.Hal tersebut 

dikarenakan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat 
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mengolah modal dari investor menjadi laba dengan baik. Selain itu 

kemampuan perusahaan juga merupakan hal hal yang sangat penting bagi para 

pemegang saham karena besar laba akan menentukan besarnya dividend yang 

dibagikan ke pemegang saham.   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas ROE yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi α sebesar (0.0018< 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar  

0.1224340. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 diterima artinya 

ROE memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah positif terhadap 

return saham. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Indraswari & 

Suryantini (2013) menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap return  saham. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Pande & Sudjarni (2014) dan Tyas (2010) yang menyatakan bahwa ROE 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return  saham 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa bagi investor pada perusahaan 

non perbankan yang termasuk dalam indeks LQ45 profitabilitas merupakan 

faktor penting yang perlu ditinjau dan diperhatikan dalam membuat keputusan 

investasi. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan teori menurut Godfrey et. 

al., (2010) yaitu jika perusahaan memberikan sinyal berupa profitabilitas yang 

meningkat maka investor akan merespon positif sinyal tersebut. sehingga 

return  saham akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan profitabilitas 

merupakan ukuran kemampuan perusahan dalam menghasilkan laba yang 
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merupakan tingkat pengembalian dari modal yang salah satunya berasal dari 

para pemegang saham. Maka tingginya ROE menunjukkan kinerja perusahaan 

yang baik dan merupakan sinyal positif bagi investor. 

4.2.8.3. Pengaruh Aktivitas terhadap Return  Saham 

Rasio aktivitas yang diproksikan melalui variableinventoryturnover 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

pendapatan (penjualan). Menurut Ross et. al., (2010) semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan semakin efisien perusahaan mengelola persediannya. Semakin 

efesien perusahaan mengelola persediaannya untuk mengasilkan laba maka 

semakin baik perusahaan dimata investor.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas ITO yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi α sebesar (0.6662 > 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar  

0.000225. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak artinya ITO 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah positif terhadap 

return saham. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Damayanti & Giantari 

(2009)  dan Tyas (2010) yang menyatakan bahwa ITO memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap return  saham.  

Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi inventory turnover 

seuatu perusahaan, maka akan meningkatkan return  saham perusahaan 

tersebut. Hasil tersebut dapat dikarenakan inventory turnover selain 

menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan melakukan penjualan 

semakin tinggi inventory turnover suatu perusahaan juga menunjukkan 
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semakin cepat dana yang tertanam dalam persediaan berputar kembali menjadi 

uang kas. Perusahaan dalam sampel ini merupakan perusahaan non bank yang 

termasuk indeks LQ-45 yang dapat diartikan sebagai perusahaan yang likuid 

yaitu perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya , 

perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya berarti 

memiliki uang kas yang didapat dari penjualan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perhitungan rata-rata inventory turn over dalam hasil statistik deskriptif yang 

menunjukan bahwa perusahaan non bank dalam sampel ini menunjukkan 

tingkat inventory turn over yang baik yaitu 58,33.   Maka tidak signifikannya 

pengaruh variabel ini terhadap return saham dapat dikarenakan investor telah 

menganggap bahwa perusahaan dalam sampel ini merupakan perusahaan-

perusahaan yang kemampuan melakukan penjualannya baik maka investor 

kurang memperhatikan lagi tingkat inventory turn over sebagai pertimbangan 

untuk menentukan keputusan investasinya .   

4.2.8.4. Pengaruh Likuiditas terhadap Return  Saham 

Rasio likuiditas yang diproksikan melalui variablecurrentratio 

digunakan untuk mengukurkemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Selain itu menurut Sharpe et. al., semakin besar 

rasio ini , semakin bear kapasitas perusahaan menghasilkan uang tunai.  Maka 

semakin besar rasio ini menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan 

dalam mengelola aktiva lancarnya untuk membayar hutang.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas CR yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi α sebesar (0.2527> 0.05) dengan nilai koefisien regresi sebesar -

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



63 

 

0.047641. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak artinya CR 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki arah negatif terhadap 

return saham.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 

Gibson (2011)bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek sangatlah penting karena jika entitas tidak dapat 

mempertahankan kemampuan membayar utang jangka pendek, maka tidak 

akan mampu memuaskan para pemegang sahamnya, bahkan entitas dengan 

profit yang sangat tinggi pun akan menganggap entitasnya bangkrut jika gagal 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur. Penelitian ini 

didukung oleh penelitian Hidayat (2010)  yang menyatakan bahwa CR 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham.  

Pengaruh negatif dapat disebabkan karena sebagian investor dapat 

menggangap rasio ini baik karena menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya sedangkan sebagian investor 

dapat menganggap besarnya rasio ini menunjukkan perusahaan dianggap tidak 

produktif dan efisien dalam mengelola aktiva nya. . Perusahaan dalam sampel 

ini merupakan perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 yang dapat 

diartikan sebagai perusahaan yang likuid yaitu perusahaan yang dapat 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perhitungan rata-rata current ratio dalam hasil statistik deskriptif yang 

menunjukan bahwa perusahaan non bank dalam sampel ini menunjukkan 

tingkat current ratio yang cukup baik yaitu  2.612157. Maka tidak 

signifikannya pengaruh variabel ini terhadap return saham dapat dikarenakan 
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investor telah menganggap bahwa perusahaan dalam sampel ini merupakan 

perusahaan-perusahaan yang likuid maka investor tidak  memperhatikan lagi 

tingkat current ratio sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan 

investasinya .   

4.3. Variabel Independen Dominan Terhadap Return  Saham 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaru rasio keuangan terhadap return  

saham. Rasio keuangan yang digunakan yaitu variabel leverage yang di proxikan 

dengan debt equity ratio (DER) , profitabilitas yang diproxikan dengan return  on 

equity (ROE), aktivitas yang diproxikan dengan inventory turnover , dan likuiditas 

yang diproxikan dengan current ratio. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel independen yang paling 

mempengaruhi atau dominan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas yang 

diproxinya kan dengan return  on equity (ROE). Hal ini ditunjukkan dari hasil 

analisis regresi linier bahwa return  on equity (ROE) berpengaruh secara 

signifikan terhadap return  saham  dengan nilai probabilitas 0.0018. Sedangkan 

variabel lainnya yaitu leverage yang diproxikan dengan equity ratio (DER) hanya 

menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel return  saham sebesar 0.0058. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Investor memberikan modal kepada perusahaan dengan membeli saham di 

perusahaan tersebut maka sangatlah penting bagi investor bagaimana kemampuan 

perusahaan dalam mengelola modal tersebut menjadi laba . Return  on equity 

(ROE) menunjukkan tingkat pengembalian yang diperoleh dari mdal yang berikan 

investor tersebut. . Selain itu profitabilitas juga dapat menggambarkan keadaan 
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pasar dari suatu perusahaan.  Maka profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

prospek perusahaan yang baik maka investor akan merespon positif sinyal 

tersebut sehingga return  saham perusahaan pun akan meningkat. 

Hal tersebut terbukti dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengaruh profitabilitas yang diproxikan dengan return  on equity (ROE) 

berpengaruh psitif  dan signifikan terhadap return  saham 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh leverage 

(DER), profitabilitas (ROE), aktivitas (ITO) dan likuiditas (CR) terhadap return  

saham perusahaan LQ-45, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan 

dan bisa dimanfaatkan bagi investor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui pengaruh leverage (DER), profitabilitas (ROE), aktivitas (ITO) dan 

likuiditas (CR) terhadap return  saham perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2013. 

Menurut hasil regresi mengenai pengaruh leverage terhadap return  saham 

menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh negative dan signifikan 

terhadap return  saham. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi DER 

suatu perusahaan, maka akan menurunkan return  saham perusahaan tersebut. 

Maka terkait dengan hasil penelitian pengaruh leverage terhadap return saham , 

rasio ini dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk mengambil keputusan 

investasi dan hal yang harus dilakukan perusahaan non bank yang termasuk dalam 

indeks LQ-45 dengan tidak meningkatkan debt equity ratio. Perusahaan dalam 

penelitian ini sebaiknya perlu menggunakan sumber modal sendiri dari pada 
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menggunakan hutang sebagai sumber tambahan modal agar lebih mendapatkan 

ketertarikan dan respon positif dari investor. 

Menurut hasil regresi mengenai pengaruh profitabilitas terhadap return  

saham menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap return  saham. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin 

tinggi ROE suatu perusahaan, maka akan meningkatkan return  saham perusahaan 

tersebut. Variabel ini juga merupakan variabel dominan yang berpengaruh 

terhadap return  saham. Hal ini menunjukkan bahwa bagi investor pada 

perusahaan non perbankan yang termasuk dalam indeks LQ-45 profitabilitas 

merupakan faktor penting yang perlu ditinjau dan diperhatikan dalam membuat 

keputusan investasi. Maka terkait dengan hasil penelitian pengaruh profitabilitas 

terhadap return  saham ,rasio ini dapat menjadi bahan pertimbangan investor 

untuk mengambil keputusan investasi dan hal yang harus dilakukan perusahaan 

non bank yang termasuk dalam indeks LQ-45 dengan tetap menjaga dan 

meningkatkan kinerja keuangannya yang akan tercemin dari besarnya return  on 

equity (ROE) agar tetap mendapatkan ketertarikan dan respon positif dari 

investor. 

  

 

 

 

 

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



67 

 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Rasio leverage yang diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) 

memiliki pengaruh yang bersifat signifikan dan berhubungan negatif 

terhadap return  saham perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 

pada periode 2009-2013. Hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila 

rasio Debt Equity Ratio (DER)  meningkat, maka return  saham akan 

menurun dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

2. Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return  On Equity (ROE) 

memiliki pengaruh yang bersifat signifikan dan berhubungan positif 

terhadap return  saham perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 

pada periode 2009-2013. Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila 

rasio Return On Equity (ROE) meningkat, maka return  saham akan 

meningkat dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

3. Rasio aktivitas yang diproksikan dengan Inventory turnover memiliki 

pengaruh yang bersifat tidak signifikan dan berhubungan positif terhadap 

return  saham perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 pada 

periode 2009-2013. Hubungan positif menunjukkan bahwa apabila rasio 
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Inventory turnover meningkat, maka return  saham akan meningkat 

dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. 

4. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan rasio Current Ratio memiliki 

pengaruh yang bersifat tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

return  saham perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ-45 pada 

periode 2009-2013. Hubungan negatif menunjukkan bahwa apabila rasio 

Current Ratio meningkat, maka return  saham akan menurun dengan 

asumsi variabel lain bersifat konstan. 

5. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi return  saham 

yaitu profitabilitas yang diproxikan dengan Return  On Equity (ROE)  

yang mencerminkan rasio profitabilitas. 

1.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan calon investor, rasio leverage yang diproksikan 

dengan Debt Equity Ratio (DER) dan  rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return  On Equity (ROE) dapat dijadikan bahan 

informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi 

pada perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ45, dikarenakan 

kedua variabel tersebut merupakan variabel yang memberikan hasil yang 

signifikan terhadap return  saham pada perusahaan non bank yang 

termasuk indeks LQ45 selama periode 2009-2013. 
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2. Bagi perusahaan - perusahaan non bank yang termasuk indeks LQ45, 

hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk terus 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih 

maksimal. Berdasarkan hasil regresi variabel profitabiltas maka 

perusahaan perlu memperhatikan cara untuk meningkatkan dan 

mempertahankan rasio return  on equity (ROE). Sedangkan berdasarkan 

hasil regresi variabel leverage maka perusahaan perlu memperhatikan 

cara untuk mengurangi rasio debt equity ratio (DER) salah satunya 

dengan cara lebih menggunakan modal sendiri daripada menggunakan 

hutang jika membutuhkan tambahan modal.  

3. Bagi penelitian berikutnya,  berdasarkan hasil regresi variabel aktivitas 

dan likuiditas penelitian ini maka penelitian berikutnya diharapkan dapat 

menggunakan proksi yang berbeda dari rasio aktivitas dan likuiditas , 

seperti asset turn over ,  quick ratio , cash ratio , dan lainya. Selain itu 

penelitian berikutnya diharapkan menggunakan  tidak hanya faktor 

internal tetapi menggunakan faktor-faktor eksternal perusahaan yang 

kemungkinan memiliki pengaruh terhadap return  saham, seperti inflasi , 

suku bunga SBI dan kondisi ekonomi lainnya. Bagi penelitian 

berikutnya, juga diharapkan menggunakan periode penelitian terbaru 

dan menambah variasi sampel dari masing – masing industri sehingga 

hasil yang diperoleh mampu memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif terhadap hasil penelitian.   
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Return  Saham, DER , ROE, Inventory turnover, Current 

ratio 

 

No Tahun Kode 
Per 

Y X1 x2 x3 x4 

RETURN  DER ROE ITO CR 

1 2009 _AALI 0.98 0.18 0.28 7.09 1.83 

 2010  1.13 0.19 0.29 8.38 1.93 

 2011  0.39 0.21 0.30 8.88 1.31 

 2013  -0.14 0.46 0.19 10.70 0.45 

2 2010 _ASII 0.44 1.10 0.34 9.51 1.26 

 2011  0.32 1.02 0.28 10.89 1.36 

 2012  -0.88 1.03 0.25 9.93 1.40 

 2013  -0.13 1.02 0.21 10.99 1.24 

3 2010 _INCO 0.33 0.30 0.26 6.40 4.50 

 2011  -0.35 0.37 0.19 4.46 4.36 

 2012  -0.26 0.36 0.04 5.24 3.41 

 2013  -0.02 0.33 0.02 5.18 3.30 

4 2010 _INTP 0.07 0.17 0.25 4.31 5.55 

 2011  0.29 0.15 0.23 5.63 6.99 

 2012  0.23 0.17 0.25 6.14 6.03 

 2013  0.01 0.16 0.22 6.81 6.15 

5 2010 _ITMG 0.41 0.51 0.28 15.97 1.83 

 2011  -0.06 0.46 0.51 13.93 2.37 

 2012  -0.06 0.49 0.43 11.25 2.22 
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 Lampiran 2. Data Return  Saham, DER , ROE, Inventory turnover, Current 

ratio 

 

No Tahun Kode 
Per 

Y X1 x2 x3 x4 

RETURN  DER ROE ITO CR 

 

 2013  -0.33 0.44 0.24 13.81 1.99 

6 2010 _LSIP 0.37 0.22 0.23 6.89 2.39 

 2012  -0.14 0.20 0.18 3.92 3.27 

 2013  -0.12 0.21 0.12 7.69 2.49 

7 2009 _PGAS 1.01 1.35 0.55 511.33 2.48 

 2010  -0.12 1.22 0.47 514.28 3.43 

 2011  -0.03 0.80 0.36 658.48 5.50 

 2012  0.26 0.66 0.39 451.56 4.20 

 2013  0.05 0.60 0.33 108.35 2.01 

8 2009 _PTBA 1.28 0.40 0.48 10.01 4.91 

 2010  0.24 0.36 0.31 10.05 5.79 

 2011  0.04 0.41 0.38 82.23 4.63 

 2012  -0.29 0.50 0.34 8.49 4.92 

 2013  -0.37 0.55 0.25 8.59 2.87 

9 2009 _SMGR 1.18 0.26 0.33 5.41 3.58 

 2010  0.15 0.29 0.30 4.64 0.29 

 2011  0.40 0.35 0.27 4.43 2.65 

 2012  0.33 0.46 0.27 0.45 1.71 

 2013  -0.08 0.41 0.25 5.12 1.88 

10 2009 _TLKM 0.14 1.22 0.41 96.48 0.61 
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 Lampiran 3. Data Return  Saham, DER , ROE, Inventory turnover, Current 

ratio 

 

 

 2010  -0.09 0.98 0.36 89.50 0.91 

 2011  -0.04 0.69 0.25 65.92 0.96 

 2012  0.49 0.66 0.27 88.85 1.16 

11 2010 _UNTR 0.37 0.84 0.24 4.40 1.57 

 2011  0.31 0.69 0.21 6.29 1.72 

 2012  -0.35 0.56 0.18 6.33 1.95 

 2013  -0.03 0.61 0.13 6.72 1.91 

12 2009 _UNVR 0.58 1.02 0.82 6.87 1.04 

 2010  0.27 1.15 0.84 6.03 0.85 

 2011  0.28 1.85 1.13 6.32 0.69 

 2012  0.13 2.02 1.22 6.51 0.67 

 2013  0.26 2.14 1.26 7.19 0.70 

 

 

 

 

No Tahun Kode 
Per 

Y X1 x2 x3 x4 

RETURN  DER ROE ITO CR 

Pengaruh Rasio..., Anggie Alicia Khatidjah, Ak.-IBS, 2015



76 

 

 

Lampiran 4. Data Output Hasil Penelitian 

 
 Uji Statistik Deskriptif 

 
Date: 08/08/15   

Time: 19:46      
Sample: 2009 2013     

      
       RETURN  DER ROE ITO CR 
      
       Mean  0.173529  0.643137  0.356667  58.33000  2.612157 

 Median  0.140000  0.490000  0.280000  7.690000  1.990000 
 Maximum  1.280000  2.140000  1.260000  658.4800  6.990000 
 Minimum -0.880000  0.150000  0.020000  0.450000  0.290000 
 Std. Dev.  0.418793  0.474849  0.260743  144.2684  1.739646 
 Skewness  0.653421  1.443472  2.195411  3.091222  0.807875 
 Kurtosis  3.986676  4.798657  7.580748  11.26713  2.612608 

      
 Jarque-Bera  5.697897  24.58544  85.55795  226.4573  5.866537 
 Probability  0.057905  0.000005  0.000000  0.000000  0.053223 

      
 Sum  8.850000  32.80000  18.19000  2974.830  133.2200 
 Sum Sq. Dev.  8.769365  11.27410  3.399333  1040668.  151.3185 

      
 Observations  51  51  51  51  51 

 
 Uji Data Chow 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 0.999915 (11,35) 0.4659 

Cross-section Chi-square 13.936925 11 0.2365 
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 Uji Normalitas 
 

 
 
 
 
 
 

 Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas 
 

 DER ROE ITO CR 
     
     DER  1.000000  0.795105  0.240627 -0.500237 

ROE  0.795105  1.000000  0.087008 -0.304653 
ITO  0.240627  0.087008  1.000000  0.195930 
CR -0.500237 -0.304653  0.195930  1.000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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9

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2013
Observations 51

Mean      -9.66e-18
Median  -0.063128
Maximum  0.925462
Minimum -0.683002
Std. Dev.   0.375126
Skewness   0.702169
Kurtosis   2.952297

Jarque-Bera  4.195688
Probability  0.122721
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 Uji Asumsi Klasik Autokorelasi 

 
Dependent Variable : RETURN    
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/08/15   Time: 19:05   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 12   
Total panel (unbalanced) observations: 51  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.272250 0.175536 1.550963 0.1278 

DER -0.693825 0.239921 -2.891893 0.0058 
ROE 1.224340 0.368836 3.319474 0.0018 
ITO 0.000605 0.000442 1.366562 0.1784 
CR -0.047641 0.041131 -1.158279 0.2527 

     
     R-squared 0.197664     Mean dependent var 0.173529 

Adjusted R-squared 0.127895     S.D. dependent var 0.418793 
S.E. of regression 0.391096     Akaike info criterion 1.053167 
Sum squared resid 7.035979     Schwarz criterion 1.242561 
Log likelihood -21.85575     Hannan-Quinn criter. 1.125540 
F-statistic 2.833143     Durbin-Watson stat 1.627944 
Prob(F-statistic) 0.035010    

     
      

 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

 
 
Dependent Variable : LOG(RESID01^2)  
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/08/15   Time: 19:18   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 12   
Total panel (unbalanced) observations: 51  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.122314 0.749835 -2.830374 0.0069 

DER -0.434081 1.024867 -0.423549 0.6739 
ROE -1.015904 1.575552 -0.644793 0.5223 
ITO 0.002073 0.001890 1.096742 0.2785 
CR -0.145131 0.175699 -0.826023 0.4131 

     
     R-squared 0.067816     Mean dependent var -3.022022 

Adjusted R-squared -0.013244     S.D. dependent var 1.659686 
S.E. of regression 1.670640     Akaike info criterion 3.957185 
Sum squared resid 128.3878     Schwarz criterion 4.146580 
Log likelihood -95.90823     Hannan-Quinn criter. 4.029559 
F-statistic 0.836614     Durbin-Watson stat 1.703700 
Prob(F-statistic) 0.509028    
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 Data Analisis Regresi 

 
Dependent Variable : RETURN    
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/08/15   Time: 19:16   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 12   
Total panel (unbalanced) observations: 51  

     
     Variable  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.272250 0.175536 1.550963 0.1278 

DER -0.693825 0.239921 -2.891893 0.0058 
ROE 1.224340 0.368836 3.319474 0.0018 
ITO 0.000605 0.000442 1.366562 0.1784 
CR -0.047641 0.041131 -1.158279 0.2527 

     
     R-squared 0.197664     Mean dependent var 0.173529 

Adjusted R-squared 0.127895     S.D. dependent var 0.418793 
S.E. of regression 0.391096     Akaike info criterion 1.053167 
Sum squared resid 7.035979     Schwarz criterion 1.242561 
Log likelihood -21.85575     Hannan-Quinn criter. 1.125540 
F-statistic 2.833143     Durbin-Watson stat 1.627944 
Prob(F-statistic) 0.035010    
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Lampiran 5. Personal Information 
 

 

 

BIODATA 

Name   : Anggie Alicia Khatidjah  

Nick Name  : Anggie 

Place, Date of Birth : Jakarta, 11st June 1994 

Sex   : Female 

Religion  : Moeslem 

Nationality  : Indonesia 

Address  : Jl. H. Kamang No.3 Pondok Labu Jakarta Selatan 

Mobile   : 0812-8817-8201 

Email   : anggie.alicia@yahoo.com 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2011-2015 : Indonesia Banking School (Accounting Major), South 

Jakarta 

2008-2011  : Cenderawasih ! Senior High School, South Jakarta 

2005-2008  : 85 Junior High School, South Jakarta 

2000-2005   SD Al-Azhar Syifa Budi , South Jakarta 

1999-2000  : TK Mutiara Indonesia 
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COURSE AND TRAINING 

2015 : Basic Treasury & Trade Financing Training PT. Bank 

Mandiri   

2014   : Rindam Jaya Military Training 

2013   : Customer Service and Effective Selling Skill Training 

2012   : TOEFL at George Mansion University   

2012   : Computerised Accounting at MYOB-Basic 

2010-2011  : English language Course at LBPP LIA,Fatmawati 

2007   : English language Course at EF, Cinere 

 

INTERNSHIP EXPERIENCE 

2014   : Internship at Bank Mandiri Area Pondok Indah Jak-Sel 

2013   : Internship at Bank Indonesia Jakarta 

 

COMPUTER SKILLS 

 Capable for operating Microsoft Office tools (MS Word,MS Excel,MS 

Power Point) 

 PC and Internet Literate 

 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCE 

2013 : Committee of ‘Super Cup V’ IBS Data Keeper  

2013   : Committee of ‘Sunatan Massal’ IBS Funding Division  

2013   : Committee of ‘Rhythm Night 2013’ IBS Data Keeper 
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