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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel likuiditas, 

leverage dan market value ratio terhadap return saham perusahaan pada indeks 

LQ45 periode 2012- 2015. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah likuiditas yang diukur  dengan current ratio, leverage diukur dengan 

debt to equity ratio, dan market value ratio diukur dengan price to book value. 

Sedangkan untuk variabel dependen menggunakan pengukuran return saham. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel dari 

penelitian ini adalah sebanyak 19 perusahaan pada indek LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 

perusahaan pada indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2012-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

return saham, leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham, dan 

market value ratio berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. Hasil ini 

memberikan implikasi bahwa perlunya mempertimbangkan tingkat leverage dan 

market value ratio perushanaan untuk menentukan investasi saham yang 

memberikan return saham yang terbaik.  

Kata kunci : Return saham, Likuiditas, Leverage, Market value ratio 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the effect of variable liquidity, 

leverage and market value ratio on stock returns in the LQ45 index period 2012- 

2015. The independent variables used in this study is liquidity measured by the 

current ratio, leverage measured by debt to equity ratio , and the market value is 

measured by the ratio of price to book value. As for the dependent variable using 

a measurement of stock returns. The sample selection using purposive sampling 

method and sample of this research is 19 companies in LQ45 index listed on the 

Indonesia Stock Exchange (BEI). Data obtained from secondary data on the 

company's annual report LQ-45 index listed on the Indonesia Stock Exchange 

(BEI) in the year 2012-2015. The analysis technique used in this research is 

multiple linear regression analysis. 

The results showed that liquidity has no effect on stock returns, leverage has 

a significant negative effect on stock return and market value ratio has a 

significant positive effect on stock returns. This result implies that it is important 

to consider the level of leverage and market value ratio in the company to 

determine a stock investment that provides the best stock returns. 

Keyword: Stock return, Liquidity, Leverage, Market value ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan sarana serta tempat perusahaan go public untuk 

menjual surat berharganya kepada investor. Pasar modal adalah pasar untuk 

saham – saham dan utang jangka panjang atau jangka menengah perusahaan 

(Brigham & Houston, 2006). Menurut Jogiyanto (2013) salah satu cara 

perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana atau modal adalah menambah 

jumlah dari kepemilikan dengan menerbitkan saham baru yang dapat dijual 

dengan ditawarkan ke public (go public). Adanya pasar modal maka dapat 

mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar 

modal pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi 

dengan return yang paling optimal (Tandelilin, 2010).  

Aktivitas jual beli yang terjadi di pasar modal untuk di indonesia dikenal 

dengan nama Bursa Efek indonesia (BEI). BEI merupakan sistem dan /atau sarana 

untuk mempertemukan order jual dan order beli anggota bursa atas efek yang 

tercatat di bursa (Tandelilin, 2010). Sekuritas yang diperjualbelikan salah satunya 

adalah saham. Tandelilin (2010) melanjutkan bahwa informasi mengenai kinerja 

pasar saham seringkali diringkas dalam suatu indeks yang disebut indeks pasar 

(stock price index). Salah satu indeks yang menarik para investor adalah indeks 

LQ45, yaitu indeks yang menunjukan 45 saham perusahaan di BEI dengan 
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likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar. Berikut adalah 

perkembangan indeks LQ45 : 

 
 Sumber : www.idx.co.id diolah, 2016 

Gambar 1.1 

Grafik Indeks LQ45 tahun 2012 - 2015 
 

Berdasarkan grafik tersebut menunjukan bahwa indeks LQ45 berfluktuasi  

indeks LQ45 mengalami penurunan paling kecil diantara tahun lainnya yaitu 

menjadi 711,135. Berdasarkan berita bisnis yang dikeluarkan bisnis.liputan6.com 

menjelaskan bahwa imbal hasil saham-saham yang masuk indeks saham LQ45 

mencatatkan penurunan hingga pekan keempat November 2013. Hanya 18 saham 

yang mencatatkan imbal hasil positif dari 45 saham yang masuk indeks saham 

LQ45.  

Adapun saham-saham yang masuk indeks saham LQ45 yang mengalami 

kenaikan terbesar yaitu saham PT Multipolar Tbk (MLPL) naik 80,49% menjadi 

Rp 370 pada 29 November 2013 dari periode 2012 sebesar Rp 205 per saham. 

Kenaikan saham lainnya yang masuk indeks saham LQ45 yaitu saham PT 

Malindo Feedmill Tbk (MAIN)  naik 42,11% menjadi Rp 3.375 per saham pada 
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29 November 2013 dari periode 2012 sebesar Rp 2.375 per saham. Saham PT 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) naik 28,21% menjadi Rp 10.000 pada 

29 November 2013 dari periode 2012 sebesar Rp 7.800 per saham. Saham PT 

Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mencatatkan kenaikan 27,58% menjadi Rp 

26.600 per saham pada 29 November 2013 dari periode 2012 sebesar Rp 20.850 

per saham. Urutan kelima, saham yang mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu 

saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) naik 21,62% menjadi Rp 1.350 per 

saham pada 29 November 2013 dari periode 2012 sebesar Rp 1.110 per saham 

(dikutip dari bisnis.liputan6.com). Sedangkan saham LQ45 yang mengalami 

penurunan terbesar yaitu saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) turun 50,85% 

menjadi Rp 290 per saham pada 29 November 2013 dari periode 2012 sebesar 

Rp590 per saham (dikutip dari bisnis.liputan6.com).  Hal ini menyebabkan adanya 

penurunan harga saham yang menyebabkan imbal hasil atas selisih harga saham 

tersebut menurun. 

Investasi adalah komitmen untuk menempatkan sejumlah dana pada satu 

atau beberapa instrumen seperti saham dan obligasi dengan harapan untuk 

mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang (Thrisye & Simu, 2013). 

Tujuan investor yang menanamkan modalnya pada sekuritas saham adalah untuk 

mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang tinggi tetapi dengan tingkat 

risiko tertentu atau mendapatkan return tertentu dengan tingkat risiko yang 

rendah. Oleh karena itu, dalam melakukan investasi sekuritas saham investor akan 

lebih menyukai perusahaan yang dapat memberikan return yang cenderung lebih 

tinggi (Malintan, 2013).  
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Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi dari dana 

yang sudah diinvestasikan yang dapat dinikmati oleh investor (Sutriani, 2014). 

Para investor tidak hanya menggunakan return saham saja untuk menilai 

perkembangan perusahaan dalam memilih saham, namun perlu melakukan 

analisis yang lebih mendalam. Untuk memprediksi return saham banyak faktor 

yang dapat digunakan sebagai parameter, salah satunya dengan melakukan 

analisis kinerja keuangan (Malintan, 2013). 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan 

perusahaan  yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai 

aktivitas yang telah dilakukan (Fahmi, 2012). Penggunaan analisis rasio keuangan 

dapat membantu dalam mengukur kinerja (performance) perusahaan, baik dalam 

menghasilkan laba serta memberikan informasi kepada para investor memperoleh 

tingkat pengembalian (return) yang maksimal dan risiko minimal (Nuryana, 

2013). 

Rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan ini sering disebut faktor 

fundamental perusahaan yang dilakukan dengan teknik analisis fundamental 

(Ulupui, 2007). Rasio keuangan adalah rasio yang dapat menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan pada satu saat tertentu. Secara umum, terdapat lima 

kategori rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio 

profitabilitas, dan terakhir adalah rasio pasar (Thrisye & Simu, 2013). Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) rasio analisis keuangan yaitu rasio 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio pasar (market value ratio). Menurut Bodie, 

Kane, & Marcus (2006) menyatakan bahwa likuiditas merupakan faktor penting 
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bagi investor dalam memilih invetasi yang terbaik, karena ketidaklikuidan suatu 

perusahaan dapat menjatuhkan harga saham secara substansial. Begitu juga 

dengan leverage memberikan implikasi yaitu dengan memperoleh dana melalui 

hutang, maka para pemengang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas 

perusahaan tersebut dan membatasi invetasi yang mereka berikan (Brigham & 

Houston, 2006). Market value ratio juga merupakan pengukuran yang sering 

dilakukan para investor untuk menilai saham yang akan diinvestasikan bernilai 

cukup baik atau tidak di pasar. Menurut Brigham & Houston (2006) menyatakan 

bahwa rasio ini dapat memberikan indikasi kepada manajemen mengenai apa 

yang dipikirkan oleh para investor tentang kinerja masa lalu dan prospek 

perusahaan di masa mendatang. 

Rasio likuiditas bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi 

kewajiban jangka pendek (Thrisye & Simu, 2013). Untuk dapat memenuhi 

kewajibannya jangka pendeknya,  perusahaan harus mempunyai aset lancar yang 

digunakan untuk membayar kewajiban nya dengan jumlah yang lebih besar. Saat 

perusahaan menunjukan tingkat likuiditas yang meningkat maka hal tersebut akan 

memberikan sinyal kepada para investor dengan sinyal yang baik (good news) 

yang akan mempengaruhi permintaan saham yang berdampak pada return saham. 

Dalam penelitian ini likuiditas diproksikan dengan current ratio (CR), yaitu 

perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Hasil penelitian Ulupui 

(2007) meyatakan bahwa current ratio mepunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap return  saham, tetapi dalam penelitian Wulandari (2012) dan Malintan 

(2013) menunjukan bahwa current ratio berpengaruh positif tetapi tidak 
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signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian Martani, Mulyono, 

& Khairurizka (2009) dan Gharaibeh (2014) menyatakan bahwa current ratio 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Hasil berbeda ditunjukan oleh 

penelitian Thrisye & Simu (2013) bahwa current ratio berpengaruh negatif tidak 

signifikan. 

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh ekuitas atau hutang (Harahap, 2009). Menurut Ross et. al., 

(2010) bahwa perusahaan yang lebih sukses akan cenderung mengambil lebih 

banyak hutang, dan investor secara rasional akan menilai tingginya nilai 

perusahaan tercermin dari tingginya tingkat hutang. Tetapi semakin tinggi 

proporsi debt terhadap ekuitas meningkatkan risiko perusahaan (Ulupui, 2007). 

Leverage dalam penelitian ini menggunakan proksi debt to equity ratio (DER) 

yang menunjukan perbandingan antara nilai kewajiban (hutang) perusahaan 

terhadap aset perusahaan. Penelitian Wulandari (2012) dan Khan et. al., (2013) 

menyatakan bahwa debt to equity mempunyai pengaruh positif serta signifikan 

terhadap return saham, tetapi dalam penelitian Ulupui (2007) dan Malintan (2013)  

menunjukan bahwa debt to equity memiliki pengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan Arista & Astohar (2012) dan 

Trisye & Simu (2013) menyatakan bahwa debt to equity berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham. Tetapi dalam penelitian Martani, Mulyono, & 

Khairurizka (2009) menunjukan debt to equity berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap return saham. 
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Rasio Pasar (Market Value Ratio) menggambarkan penilaian pasar 

keuangan terhadap manajemen dan organisasi dari perusahaan yang sedang 

berjalan atau mengukur kinerja saham perusahaan di lantai bursa (Thrisye & 

Simu, 2013). Dalam penelitian ini  rasio market value ratio  diproksikan dengan 

price to book value (PBV) yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan 

menciptakan nilai relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan, PBV yang 

tinggi menunjukkan harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku per lembar 

saham (Sari & Koluge, 2013). Penelitian Arista & Astohar (2012), Martani, 

Mulyono & Khairurizka (2009), dan Muhammad & Scrimgeour (2014) 

menyatakan bahwa price to book value berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan dalam penelitian Sari & Kaluge (2013) 

menyatakan bahwa price to book value berpengaruh negatif signifikan terhadap 

retun saham. Hasil berbeda ditunjukan Wulandari (2012) price to book value 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap retun saham. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari  penelitian yang dilakukan oleh 

Gharaibeh (2014) yang berjudul “Capital Structure, Liquidity, and Stock Return”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perushaan industri yang terdaftar di Amman 

Stock Exchage periode 2009-2012 yang diintervensi krisis keuangan dunia. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random sampling. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ordinary least square regressions. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) Penelitian 

ini menambahkan variabel market value ratio yang diproksikan dengan price to 

book value sebagai variabel independen, (2) Objek pada penelitian ini dilakukan 
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pada saham perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), (3) Penelitian ini menggunakan  tahun pengamatannya adalah 2012-2015, 

(4) metode dalam pemillihan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. 

Dari uraian tersebut terdapat perbedaan dari hasil penelitian. Hal ini 

menunjukkan perlunya dilakukan penelitian kembali terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi Return Saham. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Market Value 

Ratio terhadap Return Saham Perusahaan pada Indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012 -2015”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan untuk melihat bagaimana 

pengaruh return Saham, namun terdapat pebedaan dalam hasil penelitian tersebut 

faktor-faktor yang mempengaruhi return Saham. Hasil yang tidak konsisten 

tersebut menimbulkan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah rasio likuiditas (current ratio) berpengaruh  terhadap return saham 

perusahaan yang termasuk dalam indeks  LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2012-2015? 

2. Apakah rasio leverage (debt to equity ratio) berpengaruh  terhadap return 

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks  LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2012-2015? 
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3. Apakah market value ratio (price to book value)  berpengaruh  terhadap return 

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks  LQ45 di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2012-2015? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penulis dapat memberikan pemahaman 

yang sesuai dan terarah. Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari pokok 

perumusah masalah yang sudah ditentukan, maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terbatas, yaitu perusahaan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada indeks LQ45  

2. Variabel yang diuji dalam penelitian ini dibatasi hanya pada return saham,  

current ratio, debt to equity ratio, dan price to book value. 

3. Periode pengamatan dari tahun 2012 sampai tahun 2015. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh likuiditas (current ratio) 

terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

LQ45 periode tahun 2012-2015. 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh leverage ratio (debt to equity 

ratio) terhadap retun saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada LQ45 periode tahun 2012-2015. 
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3. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh market value ratio (price to 

book value) terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada LQ45 periode tahun 2012-2015. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan acuan dalam 

memilih investasi yang mehasilkan return saham paling optimal, dapat menilai 

kinerja saham suatu perusahaan serta dapat memprediksi return saham yang 

akan di dapat. 

2. Bagi Manajemen 

Penelitian ini diharapkan  dapat menjadi sumber informasi maupun acuan 

dalam menentukan pengambilan keputusan khususnya perusahaan-perusahaan 

yang masuk dalam kelompok Indeks LQ45, dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam 

pengembangan ilmu ekonomi serta memberikan informasi bagi kemungkinan 

penelitian lebih lanjut. 
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4. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam 

melakukan penganalisaan tentang pasar modal, khususnya 

mengenai return saham serta berguna dalam menerapkan teori yang sudah 

dipelajari di bangku kuliah ke dalam dunia kerja nyata serta sebagai salah satu 

syarat kelulusan bagi mahasiswa STIE Indonesia Banking School. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan  

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan untuk 

mendukung penelitian. Salah satu teori yang digunkanan adalah 

Signaling Theory. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai 

penelitian terdahulu, pengembahangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran.  

BAB III : METODELOGI PENELITIAN  
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Bab ini menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran 

variabel, serta model penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data 

yang telah dilakukan dan pembahasan hasil penelitian, pengujian 

serta analisis hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran dari data penelitian yang 

telah dilakukan serta saran bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal (Signaling Theory) menyatakan bahwa perusahaan yang 

berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar yang berupa 

informasi, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan 

yang berkualitas baik dan buruk (Arista & Astohar 2012). Di dalamnya terdapat 

dua jenis sinyal yaitu sinyal bad news dan good news. Sinyal bad news 

memberikan informasi yang berupa kinerja yang buruk atau mengalami 

penurunan, sedangkan good news memberikan informasi berupa kinerja 

perusahaan yang baik atau mengalami peningkatan (Godfrey et.al., 2010).  

Godfrey et. al., (2010) menyatakan manajer dengan sukarela akan 

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.  

Manajer akan mengekspektasi tingkat pertumbuhan 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. Perusahaan dengan kinerja yang baik akan memberikan 
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sinyal kepada para investor yang akan mendapantkan respon positif, dimana 

respon positif tersebut dapat meningkatkan return saham. 

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas dan market value ratio yang 

tinggi akan memberikan sinyal yang baik (good news) kepada investor yang akan 

mempengaruhi harga saham yang berdampak pada return saham perusahaan. 

Likuiditas perusahaan yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan dalam kondisi 

yang baik yaitu perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

sedangkan market value ratio yang tinggi mencerminkan bahwa saham 

perusahaan di pasar di nilai cukup tinggi oleh investor (Arista & Astohar, 2012). 

Maka akan ada perubahan keputusan (investasi) akibat sinyal yang diperoleh yang 

menyebabkan perubahan harga saham yang berdampak pada return saham 

perusahaan. 

Menurut Ross et. al., (2011) 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. Maka perubahan tingkat 

leverage yang meningkat akan memberikan sinyal positif yang menyebabkan 

harga saham meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan return saham dan 

sebaliknya. Berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor  

169/pmk. 010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan 

modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan 

mengemukakan bahwa komposisi modal dan hutang perusahaan yang diizinkan 

sebesar 80% : 20% atau dapat dikatakan 4:1 untuk nilai hutang dan modal 
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perusahaan. Perusahaan yang memiliki komposisi modal dan hutang nya diatas 

ketentuan tersebut akan memberikan sinyal buruk kepada investor dan akan 

mempengaruhi keputusan investasi. Menurut Bringham & Houston (2006) 

semakin tinggi risiko dari penggunaan hutang yang relaif lebih tinggi akan 

cenderung menurunkan harga saham yang akan memberikan sinyal buruk kepada 

investor. 

 

2.1.2. Pasar Modal 

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

mendefinisikan pasar modal sebagai ”suatu 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”. Menurut Tandelilin (2010) pasar modal dapat berfungsi sebagai 

lembaga perantara (intermediaries) hal ini menunjukan bahwa pasar modal 

memiliki peran penting dalam perekonomian karena pasar modal dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai 

kelebihan dana. 

Pasar modal adalah pasar yang memungkinkan suppliers dan demanders 

dana jangka panjang untuk melakukan transaksi , termasuk menerbitkan sekuritas 

bisnis dan pemerintah (Gitman, 2006). Umumnya surat-surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar modal dibedakan menjadi dua yaitu, surat berharga 

bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Surat berharga yang 
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bersifat hutang dikenal dengan nama obligasi dan surat berharga yang bersifat 

kepemilikan dikenal dengan nama saham. 

 

2.1.3. Saham 

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

Saham yaitu sertifikat  yang  menunjukkan  bukti kepemilikan  suatu  perusahaan,  

dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan 

(Rusdin, 2008: 1 dalam Wulandari, 2012). 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. 

Saham ini memiliki hak atas bagi hasil yang tetap, berupa dividen preferen. 

Pada saat terjadi likuidasi saham ini memiliki hak atas pembayaran terlebih 

dahulu. 

b. Common stock  adalah efek ekuitas yang mewakili kepemilikan di sebuah 

perusahaan. Saham ini memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang 

diperoleh dari perusahaan. Pada saat terjadi likuidasi pembagian dividen dan 

harta perusahaan kepada para pemegang saham biasa akan diberikan 

terakhir setelah pembagian kepada para pemegang saham preferred. 

 

2.1.3.1. Return  saham 

Return saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung 
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risiko atas investasi yang dilakukan (Tandelilin, 2010). 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. Return ekspektasi 

sifatnya belum terjadi. Return ini digunakan untuk pengambilan keputusan 

investasi. 

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

suatu investasi. Return realisasi dihitung berdasarkan data historis yang 

berguna sebagai dasar penentu return ekspektasi serta risiko dimasa 

mendatang. 

Sumber – sumber return investasi terdiri dari dua komponen utama yaitu 

yield dan capital gain (loss). Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dalam 

investasi. Dalam investasi saham nilai yield ditunjukan oleh besarnya dividen 

yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Sedangkan, capital gain (loss) 

merupakan kenaikan atau penurunan harga dari suatu surat berharga yang dapat 

memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor (Tandelilin, 2010). 

Mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan deviden kas secara 

periodik kepada pemegang sahamnya, Sharpe et. al., (2006) merumuskan 

perhitungan return  saham sebagai berikut : 

Rt =   (Pt – Pt−1) 

Pt−1
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Keterangan :  

Rt = Return  saham pada periode t 

Pt = Harga saham pada periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode t 

Menurut Samsul (2006) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi return 

saham perusahaan terdiri atas faktor makro dan mikro, yaitu: 

1. Faktor mikro yaitu faktor yang berada dalam perusahaan itu sendiri 

(internal) 

a. Laba perlembar saham (Earning per Share / EPS) 

b. Nilai buku per saham 

c. Rasio hutang terhadap ekuitas 

d. Rasio keuangan lainnya. 

2. Faktor makro yaitu faktor yang berada diluar perusahaan 

a. Faktor makro ekonomi yang meliputi suku bunga, tingkat inflasi, kurs 

valuta asing, tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi ekonomi 

internasional. 

b. Faktor nonekonomi yang meliputi peristiwa politik dalam negeri, 

peristiwa politik luar negeri, peristiwa sosial, peristiwa hukum, dan 

peristiwa politik internasional. 
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2.1.3.2. Indeks LQ45  

Indeks LQ45 merupakan perwakilan lebih dari 70% total kapitalisasi 

Bursa Efek Indonesia dan mencakup 60 saham yang paling banyak 

diperdagangkan setiap harinya, dalam hitungan nilai, selama periode  12  bulan.  

Indeks  LQ45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas 

perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan febuari 

dan agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan 

selalu berubah-ubah (Wulandari, 2012). Menurut Tandelilin (2010) menyatakan 

bahwa pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemilihan saham yang masuk 

di LQ45 adalah likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar dengan 

kriteria sebagai berikut ini : 

1.  Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar regular 

( rata – rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir). 

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. 

4. Kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, serta frekuensi 

dan jumlah hari transaksi di pasar reguler. 

 

2.1.4. Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan merupakan daya tarik bagi investor dan atau calon 

investor dan kreditur untuk menanamkan modalnya dalam satu perusahaan. 

Investor pasti ingin mendapatkan tingkat pengembalian (return) yang diharapkan 
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secara maksimal (Nuryana, 2013). Dengan begitu dalam penilaian kinerja 

keuangan suatu perusahaan, investor akan sangat terbantu dalam melakukan 

analisis kinerja keuangan dengan tersajinya laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh perusahaan.  

2.1.4.1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan dapat membantu investor dalam melakukan penilaian 

kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan informasi yang terdapat 

atau tersaji di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu pengajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas sesuai dalam 

PSAK No.1 (Revisi 2013). Menurut  Kieso et. al., (2014) laporan keuangan 

merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-

pihak di luar perusahaan yang menampilkan sejarah perusahaan yang 

dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan data keuangan 

tentang perusahaan, terutama neraca dan laporan laba rugi yang diterbitkan oleh 

perusahaan (Jones, 2014). 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi 

(PSAK No.1 - Revisi 2013). 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.  
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2.1.4.2. Analisis laporan Keuangan 

Subramanyam & Wild (2010) menyatakan bahwa analisis laporan 

keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi 

dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan dimasa 

depan. Analisis laporan keuangan memiliki berbagai macam teknik untuk 

memperhitungkan dan membandingkan data yang disajikan dalam laporan 

keuangan untuk mengevaluasi posisi perusahaan (Gibson, 2011). Analisis laporan 

keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja manajemen (Reilly & Brown, 

2012).  

Menurut Subramanyam & Wild (2010) teknik analisis laporan keuangan 

ada lima yaitu :  

1. Comparative financial statement analysis dilakukan dengan cara 

membandingkan pos-pos laporan keuangan untuk dua periode atau lebih 

dengan teknik perhitungan horizontal baik teknik analisis perubahan dari 

tahun ke tahun atau analisis trend angka indeks.   

2. Common-size financial statement analysis menganalisis laporan keuangan 

untuk satu periode dengan cara membandingkan pos satu dengan pos 

lainnya secara vertikal. Untuk analisis laba rugi, penjualan biasanya 

ditetapkan 100% dan untuk analisis secara total aktiva di tetapkan sebesar 

100%. 

3. Ratio analysis menghitung rasio-rasio yang menggambarkan kondisi 

perusahaan dengan menggunakan data-data perusahaan. Analisis ini 

melibatkan dua jenis perbandingan internal dan eksternal. Internal 
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membandingkan rasio saat ini, masa lalu dan masa yang akan datang, 

sedangan ekternal melibatkan perbandingan rasio perusahaan sejenis atau 

dengan rata-rata industri dengan kondisi waktu yang sama. 

4. Cash flow analysis dilakukan terhadap laporan arus kas perusahaan yang 

mencerminkan sumber penerimaan dan pengeluaran dari kas perusahaan. 

Analisis ini dilakukan terhdap tiga aktivitas yaitu, aktivitas operasi, 

aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. 

5. Valuation penilaian atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. 

Analisis ini jarang digunakan, namun mampu memberikan informasi 

tambahan bagi para pihak yang berkepentingan. 

Salah satu analisis terhadap laporan keuangan yang biasa dilakukan 

untuk menilai kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan. 

 

2.1.5. Rasio Keuangan  

Rasio keuangan digunakan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan 

laporan keuangan, dan 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 (Gibson, 2011).  

Menurut Brigham & Huston (2006) bahwa analisis rasio keuangan dapat 

memberikan dua sudut pandang sekaligus, yaitu : 
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“Dari sudut pandang seorang investor, meramalkan masa depan adalah 
hakikat dari analisis laporan keuangan, sedangkan dari sudut pandang 
manajemen, analisis laporan keuangan akan bermanfaat baik untuk membantu 
mengantisipasi kondisi-kondisi di masa depan maupun, yang lebih penting lagi, 
sebagai titik awal untuk melakukan perencanaan langkah-langkah yang akan 
meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang.” 
 

Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan bisa menjadi 

dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk 

dideteksi di dalam perusahaan dengan mempelajari masing-masing komponen 

yang membentuk rasio (Subramanyam & Wild, 2010).  

 

2.1.5.1. Likuiditas 

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengetahui seberapa lancar atau 

seberapa mampu perusahaan tersebut dalam membayar kewajiban jangka 

pendeknya (Titman et. al, 2011). Jika perusahaan tidak mampu mempertahankan 

kemampuan membayar utang jangka pendeknya, maka perusahaan tersebut tidak 

akan mampu memuaskan para pemegang kepentingan, bahkan perusahaan dengan 

profit yang sangat tinggi akan menganggap perusahaannya bangkrut jika gagal 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur (Gibson, 2011). 

Pengukuran yang digunakan dalam Rasio Likuiditas menurut Titman et. 

al., 2011 adalah : 

1. Currrent  Ratio ialah cara untuk mengukur kesanggupan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

2. Acid Test Ratio, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan 

aktiva yang lebih likuid. 
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3. Account Receivable Turnover menghitung jumlah hari dalam setahun 

dengan perputaran piutang. Rasio ini di gunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam 

setiap jangka waktu tertentu. 

4. Inventory Turnover merupakan perbandingan antara harga pokok 

penjualan dengan rata-rata persediaan. 

Dalam penelitian ini likuiditas diproksikan dengan current ratio (CR). 

Rasio  lancar  atau  (current ratio) merupakan salah satu pengukuran dari  rasio 

likuiditas untuk  mengukur kemempuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara 

keseluruhan (Wulandari, 2012). Dalam menganalisis atau menghitung current 

ratio ini perlu memperhatikan kemungkinan adanya manipulasi data yang 

disajikan oleh perusahaan (adanya window dressing), yaitu dengan cara 

mengurangi jumlah hutang lancar yang mungkin dibarengi dengan mengurangi 

jumlah aktiva lancar dalam jumlah yang sama (lebih-lebih adanya pengurangan 

hutang lancar yang tidak diimbangi dengan penurunan jumlah aktiva lancar). 

Titman et. al., (2011) merumuskan perhitungan current ratio sebagai 

berikut : 

Current Ratio = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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2.1.5.2. Leverage 

Menurut (Titman et. al, 2011) Capital Structure Ratios atau Leverage 

Ratio menjelaskan bagaimana perusahaan membiayai dalam pembelian aset nya. 

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. 

Pengukuran yang digunakan dalam rasio leverage menurut Brigham & 

Houston (2006) adalah :  

1. Debt to Equity Ratio menunjukkan kemampuan modal sendiri, 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya. 

2. Times Interest Earned Ratio mengukur besar jaminan keuntungan yang 

digunakan untuk membayar bunga hutang jangka panjang.  

3. Coverage Ratio menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan memenuhi 

beban-beban bunga atas utangnya. 

Dalam penelitian ini leverage diproksikan dengan debt to equity ratio 

(DER). Debt to Equity Ratio merupakan perhitugan antara hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini menunjukan bahwa 

modal sendiri semakin sedikit  dibanding  dengan  hutangnya (Sutrisno: 2009: 218 

dalam Wulandari, 2012). Jika DER menunjukan angka yang besar maka  

menggambarkan bahwa perusahaan lebih mengandalkan hutangnya terhadap 

modal yang dimilikinya, dan sebaliknya. Semakin kecil DER semakin baik bagi 

perusahaan atau semakin aman utang yang harus diantisipasi dengan modal 

sendiri (Fakhruddin dan Hardianto,2001 dalam Arista & Astohar, 2012). 
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Ross et. al., (2010)  merumuskan debt to equity ratio sebagai berikut : 

Debt to Equity Ratio (DER) = Total Liabilities
Total Equity

 

 

 

2.1.5.3. Market Value Ratio 

Market Value Ratio digunakan untuk mengetahui bagaimana saham 

perusahaan dihargai di pasar saham (Titman et. al., 2011).  Perhitungan yang 

dapat digunakan adalah : 

1. Price Earning Ratio digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian 

modal yang diinvestasikan pada suatu saham. 

2. Price to Book Value Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi 

pergerakan harga suatu saham. 

 
Dalam penlitian ini market value ratio diproksikan dengan price to book 

value (PBV). Rasio price to book value ialah  rasio yang  digunakan  untuk  

menunjukkan perbandingan harga saham dipasar dengan nilai  buku  saham  

tersebut  yang digambarkan di neraca. Semakin tinggi rasio ini, maka pasar akan 

semakin percaya akan prospek perusahaan tersebut (Wulandari ,2012). 

Dengan rasio PBV ini, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa 

kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Rasio ini dapat 

memberikan gambaran atas upaya peningkatan nilai perusahan, dengan semakin 

tinggi rasio price to book value, maka semakin tinggi pula perusahaan dinilai oleh 

investor (Arista & Astohar, 2012).  
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Menurut Titman et. al., (2011)  Rumus dari prie book value (PBV):  

Price Book Value(PBV) = Market price per share
Book Value per share

 

 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian Ulupui (2007) yang berjudul “Analisis Pengaruh Rasio 

Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas Terhadap Return Saham (Studi 

pada Perusahaan Makanan dan Minuman dengan  Kategori Industri Barang 

Konsumsi di BEJ)”. Penelitian ini menggunakan sampel 13 perushaan makanan 

dan minuman dengan kategori industri barang konsumsi di BEJ periode 1999-

2005. Variabel terikat yang di gunakan return saham dan variabel bebas yang 

digunakan adalah current ratio, debt to equity ratio, total asset turn over,  return 

on equity dan return on asset. Metode yang digunakan adalah multiple regresi 

linear. Hasil penelitian menunjukan CR dan ROA memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan,  DER menunjukkan hasil yang positif tetapi tidak signifikan, total 

asset turn over menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan terhadap 

return Saham. 

Dalam penelitian Martani, Mulyono, & Khairurizka (2009) yang berjudul 

“The effect of financial ratios, firm size, and cash flow from operating activities in 

the interim report to the stock return”. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2002 - 

2006.  Variabel dependen yang digunakan adalah return saham dan empat 

variabel independen, yaitu net profit margin (NPM), return on equity (ROE), 
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current ratio (CR), debt to equity ratio (DER), total asset turnover (TATO), price 

to book value (PBV), cashflow from operation/sales (CFO/Sales), dan Log (total 

assets). Hasil peneliltian ini menjelaskan bahwa NPM, ROE, DER, dan PBV 

berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangakan CR, TATO, Log (TA), 

and CFO/Sales berpengaruh negatif terhadap return Saham. 

Penelitian yang dilakukan Arista & Astohar (2012) berjudul "Analisis 

Faktor– Faktor yang Mempengaruhi Return Saham (Kasus pada Perusahaan 

Manufaktur yang Go Public di BEI periode tahun 2005 – 2009” penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan sample yang 

digunakan adalah 114 perusahaan yang masuk dalam sektor manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia dengan  teknik  penentuan  sampel menggunakan  purposive  

sampling. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu return saham dan 

variabel independen adalah return on assets, debt to equity ratio, earnings per 

share, dan price to book value . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa return on 

assets  tidak berpengaruh  signifikan terhadap  return saham, debt to equity ratio 

dan earnings per share berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, 

price to book value  berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. 

Wulandari (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Pada Indeks LQ-45 Di Bursa Efek 

Indonesia” dengan sampel 33 perusahaan yang saham yang tergabung dalam 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Variabel dependen 

yang digunakan adalah return saham dan variabel indenpenden yaitu CR, DER, 

NPM, ROA, ROE, TAT, PER, dan PBV. Metode yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dalam penelitian ini menunjukan 

hasil bahwa variabel DER, ROA, dan TATO terdapat pengaruh signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan variabel CR, NPM, ROE, PER dan PBV tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Thrisye & Simu (2013) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham BUMN Sektor 

Pertambangan Periode 2007-2010” menggunakan sampel perusahaan-perusahaan 

pertambangan BUMN yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2007- 2010. 

Variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu return saham dan variabel 

bebeas yaitu current ratio, total assets turnover ratio, debt-to-equity ratio dan 

return on assets. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah CR, ROA, dan TATO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham, DER berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return saham. 

Gharaibeh (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Capital Structure, 

Liquidity, and Stock Returns” . Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah 15 perusahaan industri yang terdaftar di Amman Stock Exchange pada 

tahun 2009-2012 yang diintervensi oleh krisis keuangan dunia.  Penelitian ini 

menggunakan metode ordinary least square regressions. Dalam penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu stock return dan variabel 

bebas adalah capital structure yang diproksikan dengan debt to equity ratio dan 

liquidity yang diproksikan dengan current ratio. Hasil penelitian ini menyatakan 
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bahwa capital structure berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap stock 

return, sedangkan liquidity berpengaruh negatif signifikan terhadap stock return. 

Malintan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Current 

Ratio, Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio, dan Return on Asset Terhadap 

Return Saham Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2005-2010”. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 8 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2010.  

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Dalam penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu return saham dan variabel 

bebas adalah current ratio, debt to equity ratio, price earnings ratio, and return 

on asset. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa CR tidak berpengaruh terhadap 

return saham, DER tidak berpengaruh terhadap return saham, PER berpengaruh 

positif terhadap return saham, dan ROA berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Penelitian yang dilakukan Khan et. al., (2013) dengan judul “The Impact of 

Capital Structure and Financial Performance on Stock Returns: A Case of 

Pakistan Textile Industry” menggunakan sampel 69 perusahaan textile di Pakistan 

periode 2003 – 2009. Variabel dependen yang digunakan adalah stock return dan 

variabel independen yang digunakan adalah debt to equity ratio (DER), return on 

equity (ROE), cash flow ratio, earning per share (EPS), dan time interest earned. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa DER, ROE, EPS, cash flow ratio, dan  

times interest earning berpengaruh positif terhadap return saham. 
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Muhammad & Scrimgeour (2014) melakukan penelitian dengan judul 

“Stock Returns and Fundamentals in the Australian Market” sampel yang 

digunakan adalah 164 perusahaan yang terdaftar di Australian stock market 

(ASX) periode 2001 sampai 2010. Variabel dependen yang digunakan adalah 

stock return. Variabel independen yang digunakan dibagi ke dalam dua kategori 

yaitu accounting based financial performance measures menggunakan ROA, 

ROE, EPS, FCF, dan dividend payout ratio, dan market based financial 

performance measures menggunakan PER, Tobin’s Q, MBV, MVA, dan CFROI. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ROA , dividend payout ratio, PER, 

Tobin’s Q , MBV, CFROI berpengaruh positif signifikan terhadap stock return. 

Sedangkan ROE, EPS, FCF, dan MVA tidak berpengaruh signifikan gterhadap 

stock return. 

Dalam penelitian Sari & Kaluge (2013) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Faktor Fundamental dan Kondisi Ekonomi Terhadap Return Saham (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Perbankan (BUMN) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2005 – 2012)”. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2005 – 2012.  Variabel dependen yang digunakan adalah return saham dan 

variabel independen yang digunakan yaitu untuk Fudamental adalah EPS, ROA, 

dan PBV, dan untuk kondisi ekonomi menggunakan inflasi dan tingkat suku 

bunga.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa EPS dan ROA berpengaruh 

positif,  PBV berpengaruh negatif signifikan,  inflasi berpengaruh positif tidak 
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signifikan terhadap return saham,  serta SBI berpengruh negatif tidak signifikan 

terhadap return saham. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No 

 
Pengarang 

(thn) 
Judul Variabel Metode HASIL 

DEP INDEP 
1 I G. K. A. 

ULUPUI 
(2007)  

Analisis Pengaruh 
Rasio Likuiditas, 
Leverage, 
Aktivitas, dan 
Profitabilitas 
Terhadap Return 
Saham (Studi pada 
Perusahaan 
Makanan dan 
Minuman dengan  
Kategori Industri 
Barang Konsumsi 
di BEJ) 

Return 
Saham 

rasio 
likuiditas 
(CR) 
debt 
(DER), 
rasio 
aktivitas 
(TATO) 
profitabilit
as (ROE 
&ROA) 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

CR: berpengaruh 
positif dan signifikan, 
ROA: berpengaruh 
positif signifikan, 
DER: berpengaruh 
positif tidak 
signifikan,  
TATO: berpengaruh  
negatif tidak 
signifikan. 

2 Dwi 
Martani, 
Mulyono, 
Rahfiani 
Khairurizka 
(2009) 

The effect of 
financial ratios, 
firm size, and cash 
flow from operating 
activities in the 
interim report to 
the stock return 

Return 
saham 

NPM 
ROE  
CR 
DER  
TATO 
PBV 
CFO/Sales 
 Log TA 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

NPM, ROE, PBV 
berpengaruh  positif 
signifikan, 
CFO/Sales 
berpengaruh positif 
tidak signifikan, 
 CR, TATO, dan  Log 
(TA) berrpengaruh 
negatif signifikan, 
DER berpengaruh 
negatif tidak 
signifikan. 

3 
 

Desy Arista 
& Astohar 
(2012) 
 

Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Return Saham 
(Kasus Perusahaan 
Manufaktur yang 
Go Public di BEI 
periode tahun 
2005–2009 

Return 
saham 

ROA 
DER 
EPS 
PBV 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

ROA berpengaruh   
Tidak signifikan, 
DER dan EPS 
berpengaruh negatif  
signifikan,   
PBV  berpengaruh 
positif signifikan. 

4 Feny 
Wulandari 
(2012) 

Analisis Pengaruh 
Rasio Keuangan 
Terhadap 
Return Saham Pada 
Indeks LQ-45 Di 
Bursa Efek 
Indonesia 

Return 
saham 

CR 
DER 
NPM 
ROA 
ROE 
TATO 
PER 
PBV 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

DER, ROA, dan 
TATO berpengaruh 
positif signifikan, 
CR, NPM, ROE, PER 
dan PBV tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
return saham.. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
No 

 
Pengarang 

(thn) 
Judul Variabel Metode HASIL 

DEP INDEP 
5 Risca Yuliana 

Thrisye dan 
Nicodemus 
Simu (2013) 

Analisis Pengaruh 
Rasio Keuangan 
Terhadap Return 
Saham BUMN Sektor 
Pertambangan Periode 
2007-2010 

Return 
saham 

CR  
TATO  
DER  
ROA  

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

CR berpengaruh 
negatif tidak 
signifikan,  
TATO tidak 
berpengaruh 
signifikan, 
DER berpengaruh 
negatif signifikan,  
ROA tidak 
berpengaruh 
signifikan. 

9 Noor 
Muhammad 
dan Frank 
Scrimgeour 
(2014) 

Stock Returns and 
Fundamentals in the 
Australian 
Market 

Stock 
return  

ROA  
ROE  
EPS 
FCF 
Div Payout 
PER 
Tobin’s Q 
MBV 
MVA 
CFROI 

OLS 
Regressions 
 

ROA , div-payout , 
PER, Tobin’s Q , 
MBV, CFROI 
berpengaruh positif 
signifikan,  
ROE, EPS, FCF, dan 
MVA tidak 
berpengaruh 
signifikan 

10 Winda Sari & 
David Kaluge 
(2013) 

Analisis Pengaruh 
Faktor Fundamental 
Dan Kondisi Ekonomi 
Terhadap Return 
Saham 
(Studi Kasus Pada 
Perusahaan Perbankan 
(BUMN) Yang 
Terdaftar Di BEI 
2005 – 2012) 

Return 
Saham 

EPS 
ROA 
PBV 
Inflasi 
Suku bunga 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

EPS berpengaruh 
positif,, ROA 
berpengaruh positif, 
PBV berpengaruh 
negatif signifikan,  
inflasi berpengaruh 
positif tidak 
signifikan,  
SBI berpengruh 
negatif tidak 
signifikan terhadap 
Return Saham. 
 

Sumber : berbagai jurnal dan penelitian terdahulu 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Likuiditas Terhadap Return  Saham   

Likuiditas menjelaskan seberapa lancar atau seberapa mampu perusahaan 

tersebut dalam membayar kewajiban jangka pendeknya (Titman et. al, 2011). 

Likuiditas diproksikan dengan current ratio, menggambarkan hubungan antara 

aktiva lancar dan kewajiban lancar. Rasio ini merupakan indikator paling terbaik 

untuk mengetahui sejauh mana klaim dari kreditor jangka pendek yang dapat 
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ditutupi dengan aktiva lancar perusahaan yang diharapkan dapat diubah menjadi 

kas dengan cukup cepat (Brigham & Houston, 2006) Sehingga tingkat current 

ratio yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi 

yang baik. Saat perusahaan dalam kondisi yang baik maka investor akan 

menangkap sinyal (good news) yang di keluarkan manajemen  yang akan 

meningkatkan permintaan akan saham yang berdampak pada meningkatnya return  

saham. 

Menurut penelitian Ulupui (2007) current ratio memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini dapat diartikan bahwa 

investor akan memperoleh return yang lebih tinggi jika kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Berbeda dengan Martani, 

Mulyono & Khairurizka (2009) dan Gharaibeh (2014) menyatakan bahwa current 

ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Perusahaan yang memiliki 

current ratio proksi dari likuiditas yang tinggi dapat disebabkan karena komposisi 

nilai aset lancar perusahaan didominasi atas piutang yang berisiko menjadi hutang 

tak tertagih atau persediaan yang belum terjual, hal ini menunjukan perusahaan 

dalam keadaan yang likuid (Malintan, 2013) 

Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, 

maka dirumuskan pengembangan hipotesis pertama sebagai berikut: 

H1 : Likuiditas  berpengaruh terhadap return  saham. 

2.3.2. Pengaruh Leverage Terhadap Return  Saham  

Leverage menggambarkan seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan 

pendanaannya melalui hutang (Bringham & Houston, 2006). Dalam perhitungan 
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rasio leverege diproksikan debt to equity ratio merupakan perhitugan antara 

hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini 

berarti modal sendiri semakin sedikit  dibanding  dengan  hutangnya (Sutrisno: 

2009: 218 dalam Wulandari, 2012). Harga saham akan 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 (Ross et. al., 2010). Maka dapat disimpulkan 

meningkatnya tingkat leverage akan memberikan sinyal kepada investor yang 

menyebabkan harga saham meningkat dan return  saham pun juga akan 

meningkat dan sebaliknya.  

Dalam penelitian Khan et. al.,  (2013) dan Wulandari (2012) bahwa variabel 

debt to equity ratio (DER) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap 

return saham. DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan 

pembiayaan utang yang agresif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat utang 

perusahaan belum mencapai tingkat kesulitan keuangan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Arista dan Astohar (2012) dan Thrisye & Simu 

(2013) menyatakan bahwa DER menunjukan hasil negatif signifikan terhadap 

return saham, saat perusahaan memiliki posisi hutang yang relatif tinggi akan 

meningkatkan risiko perusahaan.  Semakin besar rasio DER yang menunjukan 

tingginya tingkat hutang, maka semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap pihak eksternal. Semakin besar beban hutang yaitu biaya bunga yang 

harus dibayar oleh perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan (profit), 

karena biaya tersebut harus dibayarkan sebelum laba dialirkan ke pemilik 

Analisis Likuiditas,..., Audina, Ak.-IBS, 2016



36 
 

 
 

Indonesia Banking School 

perusahan (Bringham & Houston, 2006). Hal ini akan menurunkan minat investor 

untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, atau dengan kata lain 

manajemen mengeluarkan sinyal buruk (bad signal) yang mempengaruhi 

keputusan investasi investor atau calon investor yang menyebabkan harga saham 

menurun akibat tidak diminati nya saham perusahaan dan berdampak pada return 

saham yang menurun. Menurut Bringham & Houston (2006) semakin tinggi risiko 

dari penggunaan hutang yang relaif lebih tinggi akan cenderung menurunkan 

harga saham. 

Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, 

maka dirumuskan pengembangan hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2: Leverage  berpengaruh terhadap return  saham. 

2.3.3. Pengaruh Market Value Ratio Terhadap Return  Saham 

Market Value Ratio  menjelaskan indikasi kepada manajemen mengenai apa 

yang dipikirkan oleh investor tentang kinerja masa lalu dan prospek perusahaan 

dimasa mendatang (Bringham & Houston, 2006). Dilanjutkan oleh Bringham & 

Houston (2006) bahwa rasio pasar akan memberikan sinyal kepada investor saat 

nilai rasio pasar meningkat dan harga pasar akan meningkat sesuai harapan.  

Rasio price to book value (PBV) merupakan proxy dari market value ratio  

merupakan rasio yang  digunakan  untuk  menunjukkan perbandingan harga 

saham dipasar dengan nilai  buku  saham. Rasio ini dapat memberikan gambaran 

atas upaya peningkatan nilai perusahan, dengan semakin tinggi rasio price to book 

value, maka semakin tinggi pula perusahaan dinilai oleh investor yang akan 

mengakibatkan harga saham di pasar akan meningkat yang pada akhirnya return 
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saham perusahaan juga meningkat (Arista & Astohar, 2012).  Dengan begitu 

tingkat rasio PBV yang tinggi akan memberikan sinyal baiknya (good news) 

kepada para investor, sehingga investor akan menilai perusahaan cukup tinggi 

yang akan berdampak pada return saham perusahaan. 

Dalam penelitian Arista & Astohar (2012),  Martani, Mulyono, Khairurizka 

(2009), dan Muhammad & Scrimgeour (2014) menyatakan bahwa PBV  terbukti  

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return saham. Saat 

PBV meningkat maka hal tersebut menunjukan kinerja saham perusahaan baik 

yang akan berdampak positif terhadap return saham yang akan diterima oleh 

investor. Sedangkan penelitian Sari & Kaluge (2013) menunjukan bahwa PBV 

berpegaruh negatif signifikan terhadap return saham. 

Mengacu pada tinjauan pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, 

maka dirumuskan pengembangan hipotesis ketiga sebagai berikut: 

H3 : Market value ratio berpengaruh terhadap return  saham 

2.4. Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu return saham. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuditas yang 

diproksikan dengan current ratio, leverage yang diproksikan dengan debt to 

equity ratio  dan market value ratio yang diproksikan dengan price to book value.  

Pada penelitian ini, peneliti menguji tentang pengaruh likuiditas , leverage 

dan  market value ratio secara parsial terhadap return saham. Berdasarkan uraian 

diatas, model penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Sumber : diolah oleh penulis, 2016  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah menguji pengaruh likuiditas, leverage, dan 

market value ratio terhadap return saham. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45. Periode data yang digunakan adalah 

2012-2015. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah 

untuk menjelaskan karakteristik suatu event atau situasi (Sekaran & Bougie, 

2010).  

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data diperoleh 

dari Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) yaitu laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 dan literatur-literatur lainnya yang 

berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.
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3.3.2. Teknik Penghimpunan Data 

Data yang diperlukan dari penelitian ini terdiri dari : 

a. Laporan keuangan tahunan (Annual Report) periode 2012-2015 yang 

diterbitkan oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

b. Laporan harga saham penutupan tahunan Indeks LQ45 untuk periode 

2012-2015. 

c. Laporan neraca perusahaan untuk periode 2012-2015. 

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. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkopi dan menggunakan data-data 

sekunder yang disebutkan di atas. Periode data adalah tahun 2012-2015. 

 

3.3.3. Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam indeks 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Saham yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah saham LQ45, karena terdiri dari saham-saham yang memiliki 

likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar (Tandelilin, 2010). 
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Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling, yaitu 

pemilihan sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan menggunakan metode ini 

agar sampel yang di dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut:  

1. Perusahaan yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan harus tergabung dalam indeks  LQ45 berturut-turut selama 

periode 2012-2015. 

3. Perusahaan tidak termasuk sektor perbankan, karena adanya perbedaan  

karakteristik dalam perhitungan rasio keuangan.  

4. Perusahaan  yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dari periode 31 

Desember 2012 sampai 31 Desember 2015 

5. Perusahaan yang menerbitkan laporan harga saham 2012-2015 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel  

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

3.4.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel utama bagi peneliti (Sekaran & Bougie, 

2013). Variabel dependen pada penelitian ini adalah return saham. Return saham 

adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham yang 

dilakukannya. Salah satu sumber return saham yaitu capital gain/capital loss 
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(keuntungan selisih harga). 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 

Harga saham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga penutupan 

(closing price) pada laporan tahunan perusahaan pada indeks LQ45 di BEI 

periode tahun 2012-2015.  

3.4.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah  salah satu yang mempengaruhi variabel 

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

independen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Likuiditas 

 Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan current ratio yang 

merupakan  rasio  untuk  mengukur kemempuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo 

pada saat ditagih secara keseluruhan (Wulandari, 2012). Titman et. al., (2011)  

merumuskan perhitungan current ratio sebagai berikut : 

Current Ratio (CR) = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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2. Leverage 

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan debt to  equity ratio 

merupakan perhitugan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit  

dibanding  dengan  hutangnya (Sutrisno: 2009: 218 dalam Wulandari, 

2012). Ross et. al., (2010)  merumuskan debt to equity ratio sebagai berikut: 

Debt To Equity Ratio (DER) = Total Liabilities
Total Equity

 

 

3. Market Value Ratio 

Market Value Ratio dalam penelitian ini diproksikan dengan price to book 

value. Rasio yang  digunakan  untuk  menunjukkan perbandingan harga 

saham dipasar dengan nilai  buku  saham  tersebut  yang digambarkan di 

neraca. Rasio ini dapat memberikan gambaran atas upaya peningkatan nilai 

perusahan, dengan semakin tinggi rasio price to book value, maka semakin 

tinggi pula perusahaan dinilai oleh investor yang akan mengakibatkan harga 

saham di pasar akan meningkat yang pada akhirnya return saham 

perusahaan juga meningkat (Arista & Astohar, 2012). Menurut Titman et. 

al., (2011)  rumus  prie book value (PBV) sebagai berikut:  

Price Book Value(PBV) = Market price per share
Book Value per share

  

 

Keterangan : 

Market price per share : Harga saham perusahaan (closing price) 

Book value per share : Ekuitas dibagi  jumlah saham beredar 
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Tabel 3.1 
Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel Nama 
Variable 

Definisi Pengukuran Skala 

Dependen Return 
Saham  

Return  saham adalah tingkat 
keuntungan yang diperoleh 
pemodal atas investasi yang 
dilakukannya.( Ang, 1997 
dalam Arisata & Astohar, 
2012) 

 

 𝑅𝑡 =    
(Pt –  Pt − 1) 

Pt − 1
 

 

 
Rasio 

Independen Likuiditas 
(CR) 

Current ratio mengukur 
kemempuan perusahaan 
dalam membayar kewajiban 
jangka pendek atau utang 
yang segera jatuh tempo 
pada saat ditagih 
(Wulandari, 2012) 

 

𝐶𝑅 =    
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
 

 

Rasio 

 

Independen Leverage 
(DER) 

Debt to equity ratio 
merupakan perhitugan antara 
hutang yang dimiliki 
perusahaan dengan modal 
sendiri. Semakin tinggi rasio 
ini berarti modal sendiri 
semakin sedikit  dibanding  
dengan  hutangnya.(sutrino, 
2009 dalam Wulandari, 
2012) 

 

DER =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

 

Rasio 

Independen Market 
value 
ratio 
(PBV) 

Price to book value adalah 
rasio yang  menunjukkan 
perbandingan harga saham 
dipasar dengan nilai  buku  
saham  tersebut  yang 
digambarkan di neraca. 
Semakin tinggi rasio ini, 
maka pasar akan semakin 
percaya akan prospek 
perusahaan tersebut 
(Wulandari, 2012) 

 

 

PBV

=  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

Rasio 

 

Sumber: data diolah kembali 

3.5 Teknik Pengolahan & Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

analisis regresi linier berganda (multiple linier regression methode) untuk 

memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variable bebas dengan variabel 

terikat secara parsial (Sekaran & Bougie, 2010). Dalam hal ini untuk variabel 

terikat yang digunakan adalah return  saham, variabel bebas yang digunakan 
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adalah likuiditas, leverage dan market value ratio. Dalam pengolahan data dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan software EViews versi 9 yang dipercaya dapat 

menyelesaikan perumusan masalah pada penelitian ini.  

Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

𝑹𝒊,𝒕=  α + β1 LIKi,t + β2 LEV i,t + β3 MVRi,t  + ei,t 

Keterangan: 
R   = Return Saham 
α    = Intercept /Konstanta 
β1, β2, β3,... bn = Koefisien Regresi 
LIK   = Current Ratio 
LEV   = Debt to Equity Ratio 
MVR   = Price to Book Value Ratio 
i   = Perusahaan 

 t   = Periode tahun 
 e   = Kesalahan Residual (error) 
 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata–rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, minimum, 

skewness dan kurtosis (Winarno, 2011). Defini lebih lanjut mengenai pengukuran 

dalam analisa deskriptif, yaitu : 

a. Mean adalah nilai rata – rata dari data yang diperoleh dengan 

menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah atau rata- rata dua nilai tengah bila datanya 

genap, datadiurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 

c. Maksimum dan minimum adalah nilai paling besar dan nilai palling 

kecil dari data 
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d. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

e. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data disekitar mean. 

f. Kurtosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

3.5.2. 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) terdapat langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, 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) : 

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 
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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 struktural 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. 

 

3.5.3. 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, data dapat dikatakan 

terdistribusi normal apanila nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2.00 dan/ atau 

nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0.05 dengan menggunakan 
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tingkat signifikansi (Winarno, 2011). Hipotesis yang akan diuji yaitu (Winarno, 

2011) : 

- H0 = Residual data terdistribusi normal 

- Ha = Residual data tidak terdistribusi 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 

 

3.5.4. Uji Asumsi Klasik  

3.5.3.1. 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). 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variable independen (Ghozali, 2013). 

Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka model 

mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis dilihat melalui 

correlation matrix yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati, 2007). 
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3.5.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain atau disebut sebagai varian tak sama atau nonkonstan, jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 

2007). 

Menurut Gujarati (2007) ada beberapa uji yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan 

menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masing-masing 

variabel independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu:  

- H0 : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai 

probabilitas lebih besar dari α = 5% maka H0 diterima dan jika  yaitu jika nilai 

probabilitas lebih kecil dari α = 5% maka Ha diterima. 

 

3.5.3.3. Uji Autokolerasi 

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).  
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 0          dL        dU         2         4-dU      4-dL             4 
        1,10     1,54          2,46     2,90 
 

                    Sumber : (Winarno, 2011) 

 
Gambar 3.1   

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 
 

- 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 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokolerasi. Syarat suatu 

persamaan tidak mengalami autokorelasi ditunjukan dengan nilai d 

(menggambarkan koefisien Durbin-Watson) berada di antara apabila D-W stat 

berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≤ 2.46. 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

Dalam menguji hipotesa peneliti hanya akan menggunakan uji statistik-t 

agar sesuai dengan hipotesa. Uji  statistik-t atau parsial (t-test) dilakukan untuk 

menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara individual 
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terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah α  

sebesar 1%, 5% dan 10% dimana kriteria  probability akan dijelaskan melalui 

ketentuan sebagai berikut (Sugiyono, 2012) : 

- Jika probability ≤ (α) maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability > (α)  maka tidak berpengaruh signifikan 

- Coefficient  negatif maka memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient positif maka memiliki pengaruh positif. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

termasuk indeks LQ45. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan 

LQ45 pada  periode 2012-2015. Dari seluruh perusahaan yang termasuk indeks 

LQ45 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  

Populasi dan Sampel Penelitian 

No. Purposive Sampling Jumlah 

1 Perusahaan yang tergabung dalam 
Indeks LQ45 periode 2012-2015 

76 

2 Perusahaan yang tidak konsisten 
tergabung dalam indeks LQ45 

periode 2012-2015 

(53) 

3. Perusahaan perbankan (4) 

4. Perusahaan dengan data yang 
tidak memenuhi kriteria 

(0) 

Jumlah perusahaan LQ45 yang menjadi sampel 
penelitian 

19 

Sumber : Data diolah oleh penulis (2016) 
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Berdasarkan Tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 19 sampel perusahaan 

yang termasuk indeks LQ45 yang dijadikan penelitian, brikut ini adalah nama – 

nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel: 

Tabel 4.2  

Perusahaan Sampel 

NO Kode Nama Perusahaan 
1 AALI Astra Argo Lestari Tbk. 
2 ADRO Adaro Energy Tbk. 
3 ASII Astra International Tbk. 
4 ASRI Alam Sutera Realty Tbk. 
5 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
6 EXCL XL. Axiata Tbk. 
7 ICBP Indofood CBD Sukses Makmur Tbk. 
8 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 
9 INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk. 
10 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 
11 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 
12 KLBF Kalbe Farma Tbk. 
13 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
14 LSIP PP Londin Sumatra Indonesia Tbk. 
15 PGAS  Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 
16 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk. 
17 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
18 UNTR United Tractors Tbk. 
19 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber : Data diolah penulis (2016) 

4.2.  Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari variabel terikat maupun bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.3 sebagai berikut:.  
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Tabel 4.3.  
Statistik Deskriptif 

 R LIK LEV MVR 
 Mean  0,029053  2,195226  1,073126  5,518737 
 Median  0,018500  1,805000  0,804000  2,965500 
 Maximum  0,698000  7,000000  7,010000  58,48100 
 Minimum -0,628000  0,419000  0,060000  0,354000 
 Std. Dev.  0,282219  1,572406  1,088589  10,73756 
 Skewness  0,000610  1,340195  2,881922  3,991503 
 Kurtosis  2,517704  4,164802  14,24377  17,78799 
     
Observations 76 76 76 76 
Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Return saham merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengambilan atas invetasi yang dilakukan investor yang dilihat dari perubahan 

harga saham. Informasi harga saham perusahaan terdapat pada laporan tahunan 

perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa perusahaan sampel 

memiliki nilai rata-rata return dari tahun 2012 sampai tahun 2015  sebesar 2,90%, 

dengan nilai tengahnya sebesar 1.85%. Simpangan baku dari variabel return  

sebesar 28,22% artinya perusahaan sampel memiliki return dengan penyimpangan 

sebesar 28,22% dari nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai 

return terendah pada perusahaan Indo Tambangraya Megah Tbk. pada tahun 2015 

sebesar -62,8%, sedangkan nilai return tertinggi terjadi pada perusahaan Charoen 

Pokphand Indonesia Tbk. pada tahun 2012 dengan nilai 68,76%. Skewness 

sebesar  0,000610, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki kemiringan di sisi kanan. Kurtosis sebesar 2,517704, karena kurang dari 

3 maka distribusi datanya platykurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 

Likuiditas (LIK) merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh likuiditas perusahaan. Likuiditas dalam penelitian ini dilihat dari current 

ratio perusahaan yaitu aset lancar perusahaan dibandingkan dengan kewajiban 
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lancar perusahaan, informasi aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan terdapat 

pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui 

bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata variabel likuiditas dari tahun 

2012 sampai tahun 2015 sebesar 2,195 kali atau sebesar 219,52%, dengan nilai 

tengahnya sebesar 180.5%. Simpangan baku dari variabel likuiditas sebesar 1,572 

artinya perusahaan sampel memiliki likuiditas dengan penyimpangan sebesar 

157.2% dari nilai rata-ratanya. Nilai likuiditas terendah pada perusahaan Charoen 

Pokphand Indonesia Tbk pada tahun 2012 sebesar 41.9% sedangkan nilai 

likuiditas tertinggi terjadi pada perusahaan Lippo Karawaci Tbk. pada tahun 2015 

dengan nilai 7.00 kali atau 700%. Skewness sebesar 1,340195, positif skewness 

menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki kemiringan di sisi kanan. 

Kurtosis sebesar 4,164802, karena lebih  dari 3 maka distribusi datanya 

leptokurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 

Leverage (LEV) merupakan variabel digunakan untuk mengukur pembiyaan 

perusahaan. Leverage  dalam penelitian ini dilihat dari debt to equity ratio 

perusahaan dilihat dari nilai kewajibandan ekuitas perusahaan terdapat pada 

laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa 

perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata variabel leverage dari tahun 2012 

sampai tahun 2015 sebesar 1,073 kali dengan nilai tengahnya sebesar 0,804 kali. 

Simpangan baku dari variabel leverage sebesar 1,088 artinya perusahaan sampel 

memiliki leverage dengan penyimpangan sebesar 1,088 kali dari nilai rata-

ratanya. Nilai leverage terendah pada perusahaan United Tractors Tbk. pada tahun 

2015 sebesar 0,060 sedangkan nilai leverage tertinggi terjadi pada perusahaan 
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Kalbe Farma Tbk.  pada tahun 2013 dengan nilai 7,01 kali. Skewness sebesar 

2,881922, dengan positif skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya 

memiliki kemiringan di sisi kanan. Kurtosis sebesar 14,24377, karena lebih  dari 3 

maka distribusi datanya leptokurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 

Market Value Ratio (MVR) merupakan variabel yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh rasio pasar perusahaan. MVR dalam penelitian ini dilihat dari 

price to book value perusahaan, informasi price to book value perusahaan terdapat 

pada Laporan Tahunan perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui 

bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata MVR dari tahun 2012 sampai 

tahun 2015 sebesar 5,518 kali, dengan nilai tengahnya sebesar 2,965. Ini 

menandakan rata-rata perusahaan sampel mengalami peningkatan laba operasi 

selama periode penelitian. Simpangan baku dari variabel MVR ini sebesar 10,737 

artinya perusahaan sampel memiliki MVR dengan penyimpangan sebesar 10,737 

kali dari nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai MVR 

terendah pada perusahaan Adaro Energy Tbk. pada tahun 2015 sebesar 0,354 kali, 

sedangkan nilai MVR tertinggi terjadi pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. 

pada tahun 2015 dengan nilai 58,481 kali. Skewness sebesar 3,991503, positif 

skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki kemiringan di sisi 

kanan. Kurtosis sebesar 17,78799, karena lebih  dari 3 maka distribusi datanya 

leptokurtic dibanding dengan data berdistribusi normal. 
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4.2.2. Pengujian Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel antara model common effect, fixed effect, atau random 

effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow 

dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan Common 

Effect atau Fixed Effect.  

4.2.2.1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian 

menggunakan common effect atau fixed effect. 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Chow 

Persamaan Model Regresi 

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 1,792505 (18,54) 0,0509 

Cross-section Chi-square 35,601507 18 0,0079 

 Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Tabel 4.4 menunjukkan nilai probabilitas Cross Section Chi Square 

adalah sebesar 0,0079. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi Square 

0,05. Dengan demikian, Ha dinyatakan diterima sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect dan 

dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 
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4.2.2.2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Hasil uji Hausman disajikan dalam 

Tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Hausman 

 

Persamaan Model Regresi 

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

Cross-section random 10,135783 3 0,0174 

Sumber : Data diolah penulis dengan Eviews 9 (2016) 

Tabel 4.5 menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random adalah 

sebesar 0.0174. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai kritis Cross-section random 

sebesar 0,05. Dengan demikian, Ha dinyatakan diterima sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model 

fixed effect. 

Dengan Uji Chow dan Uji Hausman yang dilakukan menunjukan hasil 

bahwa penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

 

4.2.3. Uji Normalitas Residual Persamaan Regresi 

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 
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melakukan teknik analisis regresi berganda (Winarno, 2011). Berikut ini 

merupakan hasil uji normalitas berdasarkan model penelitian yang digunakan : 

       
0
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8

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 76

Mean      -1.46e-17
Median   0.008855
Maximum  0.472198
Minimum -0.484505
Std. Dev.   0.215457
Skewness  -0.091217
Kurtosis   2.389532

Jarque-Bera  1.285517
Probability  0.525840

 
           Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas Residual Persamaan Regresi 

 

Untuk menguji residual data yang berdistribusi normal adalah dengan 

menganalisis nilai Jarque-Bera. Residual data yang terdistribusi normal apabila 

memiliki nilai Jarque-Bera < 2. Selain dengan menggunakan analisis Jarque-Bera 

dapat juga dianalisis melalui nilai probabilitas. Residual data yang menunjukkan 

terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas > 5%. Berdasarkan hasil 

pengolahan data menggunakan Eviews9 dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera 

adalah sebesar 1,285517 < 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

ini sudah terdistribusi normal. Untuk lebih memperkuat argumen, selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap nilai probabilitas yang diketahui nilainya sebesar 

0,525840 > 5%, sehingga H0 dapat diterima yang berarti residual data terdistribusi 

normal dengan jumlah observasi sebanyak 76. 
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4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

4.2.5.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi  

antara variabel independen dalam persamaan model dengan menggunakan 

correlation matrix (Winarno, 2011). Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikoleniaritas. Jika 

nilai setiap variabel < 0,85 maka tidak adanya masalah multikolinieritas dalam 

model, dan sebaliknya (Gujarati,2007).  Berikut ini merupakan hasil uji 

multikolinearitas: 

Tabel 4.6  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 LIK LEV MVR 
LIK  1,000000 -0,128196 -0,196696 
LEV -0,128196  1,000000 0,287118 
MVR -0,196696 0,287118  1,000000 

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada 

Tabel 4.6 bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0,85, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya multikolineritas 

antar variabel independen. 

 

4.2.5.2. Uji Heterokedestisitas 

Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam hasil persamaan model regresi. Uji Park pada hasil 
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persamaan model regresi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya 

heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan probabilitas masing-masing 

variabel independen pada uji Park yang lebih besar dari 5%. 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedasticity Test : Park 
Variabel Coefficient t-Statistic Prob. 

LIK 0,657869 1,516020 0,1353 
LEV -0,031495 -0,078427 0,9378 
MVR -0,051823 -0,422220 0,6745 

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Hasil Uji Park pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas variabel likuiditas (LIK) sebesar 0,1353 > 0,05 menunjukkan tidak 

ada masalah heteroskedastisitas, nilai probabilitas variabel leverage (LEV) 

sebesar 0,9378 > 0,05 menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas, dan 

untuk nilai probabilitas variabel market value ratio (MVR) sebesar 0,6745 > 0,05 

menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Kesimpulan yang diperoleh 

adalah H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.5.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Autokorelasi adalah hubungan antara 

residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Hasil 
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regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi atau tidak ada autokorelasi 

positif dan negatif apabila nilai Durbin-Watson -stat berada pada du ≤  dw ≤ 4- du 

dan sesuai dengan Gambar 3.2 pada saat 1,54 ≤ dw ≤ 2,46. Uji autokorelasi hasil 

persamaan model regresi disajikan dalam Tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

 Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic 

Durbin-Watson stat 2,380525 

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-Watson stat sebesar 2,380525 artinya nilai D-W berada pada kondisi 

1,54<2,380525<2,46 yang menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya masalah 

autokorelasi pada model persamaan regresi. 

 
4.2.5. Hasil Persamaan Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan terdiri 

dari 19 perusahan pada indek LQ45 dan jumlah sampel selama 4 tahun sehingga 

sampel keseluruhan sebanyak 76, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

𝐑𝐢,𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐋𝐈𝐊𝐢,𝐭 + 𝛃𝟐𝐋𝐄𝐕𝐢,𝐭 + 𝛃𝟑𝐌𝐕𝐑𝐢,𝐭 + 𝐞𝐢,𝐭 

Setelah dilakukan regresi menggunakan model fixed effect pada persamaan 

model, berikut ini disajikan hasil regresi dalam Tabel 4.9 yaitu: 
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Tabel 4.9 

Hasil Regresi Persamaan Penelitian Data Panel Menggunakan Data Fixed 

Effect 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 
LIK -0,019593 -0,341158 0,7343 
LEV -0,101526 -1,910301 0,0614*** 
MVR 0,044877 2,762670  0,0078* 

C -0,066649 -0,389683 0,6983 
R-squared 0,417160 

    

Adjusted R-squared 0,190500 
F-statistic 1,840468 
Prob(F-statistic) 0,037194 
Keterangan :   

  

  
Dependent variable : R 

 
  

signifikan pada *1%  
**5% ***10% 

 

  

Sumber : Data diolah penulis dengan Eviews 9 (2016) 

Berdasarkan hasil regresi persamaan diatas dapat disimpulkan persamaan 

regresi sebagai berikut : 

𝑹𝒊,𝒕 = −0,066649−0,019593∗𝑳𝑰𝑲𝒊,𝒕−0,101526∗𝑳𝑬𝑽𝒊,𝒕 +  0,044877∗𝑴𝑽𝑹𝒊,𝒕 

Sehingga dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai 

berikut: 

1. Koefisien regresi likuiditas (LIK) sebesar -0,019593 menunjukkan bahwa 

pertumbuhan return  saham (R) pada perusahaan sampel periode 2012-

2015 akan mengalami penurunan sebesar 0,019593 setiap kenaikan 1 

satuan pada nilai likuiditas (LIK) dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. 

2. Koefisien regresi leverage (LEV) sebesar -0,101526 menunjukkan bahwa 

pertumbuhan return saham  (R) pada perusahaan sampel periode 2012-
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2015  akan mengalami penurunan  sebesar 0,101526 untuk setiap 

kenaikan 1 satuan pada nilai leverage (LEV) dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

3. Koefisien regresi market value ratio (MVR) sebesar 0,044877 

menunjukkan bahwa pertumbuhan return saham (R) pada perusahaan 

sampel periode 2012-2015 akan mengalami peningkatan sebesar 

0.044877 untuk setiap kenaikan 1 satuan pada nilai market value ratio 

(MVR) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

4. Apabila likuiditas (LIK), leverage (LEV),  dan market value ratio  (MVR) 

diasumsikan konstan pada perusahaan sempel periode 2012-2015, maka 

pertumbuhan return saham (R) akan menurun sebesar 0.066649. 

 
4.2.6. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t dilakukan 

untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari uji t adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu likuiditas berpengaruh terhadap 

return saham. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.9, ditemukan nilai 

probabilitas kondisi likuiditas perusahaan sebesar 0,7343 atau lebih besar 

dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel likuiditas (LIK) 

menunjukkan nilai -0,019593. Hal tersebut menunjukkan bahwa likuiditas 
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perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H1 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu leverage berpengaruh terhadap 

return saham. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.9, ditemukan nilai 

probabilitas kondisi leverage (LEV) sebesar 0,0614 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari variabel leverage (LEV)  

menunjukkan nilai -0,101526. Hal tersebut menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham, dengan kata lain 

leverage berpengaruh negatif terhadap return saham. Hal tersebut 

menyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini terbukti. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu market value ratio (MVR) 

terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.9, ditemukan 

nilai probabilitas kondisi market value ratio (MVR) sebesar 0,0078 atau 

lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel 

market value ratio (MVR) menunjukkan nilai 0,044877. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa market value ratio berpengaruh signifikan positif 

terhadap return saham, dengan kata lain market value ratio berpengaruh 

positif terhadap return saham. Hal tersebut menyatakan bahwa H3 dalam 

penelitian ini terbukti. 
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4.2.7. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.7.1. Analisis Pengaruh Likuiditas terhadap Return  Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa pada periode 2012 – 2015 likuiditas yang diproksikan 

dengan current ratio  tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

sempel. Kemungkinan variabel likuiditas bukan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan tinggi atau rendahnya return  saham perusahaan.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan 

oleh Bodie, kane, & Marcus (2006) bahwa likuiditas merupakan faktor penting 

bagi investor dalam memilih investasi yang terbaik, karena tingkat tinggi atau 

rendah nya likuiditas perusahaan dapat memperngaruhi perubahan harga saham 

secara substansial yang berpengaruh pada return saham.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Trisye & Simu (2013)  yang 

menyatakan bahwa likuiditas  tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return 

saham. Likuiditas yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan bukanlah 

merupakan indikator atau faktor penting bagi investor untuk menilai investasi 

terbaik dengan return  yang optimum. Sampel perusahaan pada penelitian ini 

merupakan saham LQ45 dimana 45 saham perusahaan yang terjamin tingkat 

likuiditas sekuritasnya, dimana tingkat likuiditas perusahaan bukan lagi menjadi 

faktor penentu bagi para investor yang melakukan invetasi pada saham LQ-45 

(Trisye & Simu, 2013). Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Ulupui (2007) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara likuiditas dengan return saham perusahaan. 
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4.2.7.2. Analisis Pengaruh Leverage terhadap Return Saham 

Hasil regresi pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada periode 2012 

sampai 2015, leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio  berpengaruh 

signifikan negatif terhadap return saham pada perusahaan sampel. Hasil penelitian 

ini tidak  mendukung temuan Martani, Mulyono, & Khairutizka (2009) dan 

Gharaibeh (2014) bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan dengan terhadap 

return saham.  

Hal ini menunjukan bahwa investor  menjadikan leverage  perusahaan 

dalam pertimbangannya untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ross 

et. al., (2010) bahwa harga saham akan meningkat pada  saat perusahaan 

melakukan exchange offers yang meningkatkan leverage dan sebaliknya, dan 

harga saham menurun pada saat perusahaan melakukan exchange offer yang 

menurunkan leverage. Namun, hasil penelitian ini  mendukung temuan Arista & 

Astohar (2012) dan Yuliana, Trisye & Simu (2013) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh negaif terhadap return saham perusahan. Perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi akan memberikan sinyal (bad news) kepada 

para investor yang menggambarkan perusahaan lebih banyak menggunakan 

hutang dibandingkan dengan modalnya. Maka semakin tinggi risiko yang akan 

ditanggung investor yang menyebabkan invoster tidak akan menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut yang akan menyebabkan harga saham 

berubah dan return saham juga berubah. 
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4.2.7.3. Analisis Pengaruh Market Value Ratio terhadap Return  Saham 

Hasil regresi pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada periode 2012 

sampai 2015, market value ratio  yang diproksikan dengan price to book value 

berpengaruh signifikan positif terhadap return saham pada perusahaan sampel. 

Temuan ini mendukung penelitian Arista & Astohar (2012), Martani, Mulyono, & 

Khairurizka (2009) dan Muhammad & Scrimgeour (2014) yang menyatakan 

bahwa market value ratio berpengaruh signifikan positif terhadap return saham. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai saham perusahaan 

dipasar  maka akan berdampak pada perubahan  return saham perusahan yang 

akan meningkat. Market value ratio menggambarkan kondisi saham perusahaan 

dihargai dipasar saham (Titman et. al, 2011). Seperti hasil yang ditunjukan dalam 

penelitian ini bahwa market value ratio berpengaruh signifikan positif terhadap 

return saham menunjukan bahwa investor akan menanamkan modalnya pada 

perusahaan saat saham perusahaan tersebut dinilai tinggi dipasar yang 

mengartikan bahwa akan ada return saham  yang tinggi yang akan didapat. Hal ini 

dikarenakan market value ratio yang meningkat menandakan adanya peningkatan 

harga saham yang merupakan salah satu komponen dari return saham yang 

disebut dengan capital gain.  

Sesuai dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Bringham & Houston 

(2006) bahwa market value ratio dapat memberikan indikasi kepada manajemen 

mengenai  apa yang dipikirkan oleh para investor tentang kinerja perusahaan 

dimasa lalu serta prospek perusahaan dimasa yang akan datang.  
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4.3. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh, likuiditas, 

leverage dan market value ratio terhadap return  saham perusahaan LQ45, 

terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan 

bagi investor dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh 

likuiditas, leverage dan market value ratio terhadap return  saham perusahaan 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap ruturn saham pada perusahaan sampel, yang dapat diartikan bahwa 

investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modalnya terutama 

pada perusahaan indeks LQ45 tidak menjadikan likuiditas sebagai faktor penentu 

investasi. Hal tersebut dikarenakan saham dalam indeks LQ45 merupakan saham 

dengan tingkat likuiditas yang sudah dipercayai, investor tidak akan 

mempertimbangkan likuiditas sebagai faktor penentu lagi dalam pengambilan 

keputusan. Perusahaan dalam penelitian sebaiknya tetap memperhatikan tingkat 

likuiditas perusahaan walaupun investor tidak menjadikan likuiditas sebagai salah 

satu faktor penentu keputusan investasi mereka, karena dengan likuiditas 

perusahaan yang baik akan mencerminkan kondisi perusahaan yang baik.  

Menurut hasil regresi mengenai pengaruh leverage terhadap return  saham 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap return  

saham. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi leverage yang 

diproksikan dengan debt to equity ratio (DER) suatu perusahaan, maka akan 

menurunkan return  saham perusahaan tersebut. DER yang tinggi menunjukkan 
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atas ketergantungkan perusahaan terhadap pihak luar atau hutangnya dalam 

menjalankan operasional perusahaan, sehingga akan menimbulkan tingkat risiko 

yang cukup tinggi untuk memenuhi kewajiban atas hutangnya dengan membayar 

pokok serta bunganya pada saat jatuh tempo. Hal ini akan berdampak pada 

menurunnya harga saham yang mengakibatkan return saham menurun, sehingga 

investor tidak akan merespon secara aktif untuk saham perusahaan yang diperjual 

belikan atas  informasi ini dalam keputusan investasinya. Hasil ini memiliki 

implikasi bahwa rasio leverage  menjadi pertimbangan para investor untuk  

menjadikan tingkat pendanaan perusahaan menjadi suatu tolak ukur dalam 

penentuan keputusan investasi. Perusahaan dalam penelitian ini sebaiknya 

mengutamakan menggunakan modal sendiri sebagai sumber pendanaan 

perusahaan untuk mendapatkan respon baik dari investor. 

Menurut hasil regresi mengenai pengaruh market value ratio (MVR) yang 

diproksikan dengan price to book value terhadap return  saham menunjukkan 

bahwa market value ratio memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

return  saham. Pengaruh ini menjelaskan bahwa semakin tinggi MVR 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 yang termasuk dalam 

indeks LQ45 market value ratio merupakan faktor penting yang perlu ditinjau dan 

diperhatikan dalam membuat keputusan investasi.  

Tindakan investor secara aktif akan memilih lalu membuat keputusan untuk 

menjual atau membeli saham tertentu yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

Analisis Likuiditas,..., Audina, Ak.-IBS, 2016



70 
 

 
 

Indonesia Banking School 

berupa keuntungan. Investor pada umumnya menyukai saham dengan nilai 

intrinsik di bawah dari nilai pasar (undervalue) atau MVR perusahaan bernilai 

lebih dari 1 dimana saham dengan kondisi seperti ini akan memberikan 

keuntungan kepada para investor dari perubahan harga saham yang disebut 

sebagai capital gain.  

Terkait dengan hasil penelitian pengaruh market value ratio terhadap return 

saham, rasio ini dapat menjadi bahan pertimbangan investor untuk mengambil 

keputusan investasi dan hal yang harus dilakukan yang termasuk dalam indeks 

LQ-45 dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya yang akan 

tercemin dari besarnya market value ratio (PBV) agar tetap mendapatkan 

ketertarikan dan respon positif dari investor. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk investasi jangka pendek 

investor lebih menggunakan informasi pasar yang digambarkan oleh market 

vallue ratio dibandingkan dengan informasi laporan keuangan dalam pengembilan 

keputusan untuk investasi yang dilakukan. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab 

sebelumnya adalah : 

1. Likuiditas  tidak  berpengaruh terhadap return saham. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel likuiditas bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi return saham. 

2. Leverage perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap return 

saham. Maka semakin tinggi nilai leverage perusahaan maka tingkat 

return saham akan menurun. 

3. Market value ratio berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, 

semakin tinggi nilai market value ratio maka tingkat pengembalian atas 

invetasi saham (return saham) akan meningkat. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dari sisi fudamental 

yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, dan market value ratio  saja. 

2. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya mencakup 19 perusahaan yang 

terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2012-2015. 
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3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

sehingga dalam pengambilan data masih banyak yang belum dapat 

terlengkapi secara baik. 

 

5.3. Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 

diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah : 

1. Bagi Investor dan calon investor untuk saham perusahaan yang terdaftar 

pada indeks LQ45 yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sebaiknya 

memperhatikan leverage dan market value ratio perusahaan sebagai  

acuan atau tolak ukur dalam pengambilan keputusan investasi, karena 

dalam penelitian ini terbukti bahwa tingkat leverage dan market value 

ratio perusahan berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

2. Bagi perusahaan pada indeks LQ45 yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebaiknya memperhatikan pendanaan perusahaan yang 

digambarkand dengan tingkat leverage perusahaan agar mendapatkan 

respon positif dari invetsor. 

3. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan menambah variable mikro lainnya  

seperti rasio aktivitas dan profitabilitas serta dari sisi makro yang 

mempengaruhi return saham seperti tingkat suku bunga, inflasi dan 

sebagainya. Memperluas populasi  dengan menggunakan perusahaan 

yang memiliki fokus bisnis yang sama, agar hasil yang diperoleh  lebih 

valid. 
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LAMPIRAN I 

DATA PENELITIAN 

No Kode 
Perusahaan Tahun Y X1 X2 X3 

R LIK LEV MVR 
1 _AALI 2012 -0,092 0,685 0,326 3,312 
2 _AALI 2013 0,274 0,450 0,457 3,850 
3 _AALI 2014 -0,034 0,585 0,568 3,226 
4 _AALI 2015 -0,346 0,799 0,839 2,134 
5 _ADRO 2012 -0,102 1,600 1,234 1,756 
6 _ADRO 2013 -0,314 1,800 4,574 3,679 
7 _ADRO 2014 -0,046 1,600 0,968 0,817 
8 _ADRO 2015 -0,505 2,400 0,777 0,354 
9 _ASII 2012 0,027 1,400 1,000 3,426 

10 _ASII 2013 -0,105 1,200 1,000 2,592 
11 _ASII 2014 0,092 1,300 1,000 2,498 
12 _ASII 2015 -0,192 1,400 0,900 1,920 
13 _ASRI 2012 0,304 1,230 1,310 2,492 
14 _ASRI 2013 -0,283 0,750 1,710 1,585 
15 _ASRI 2014 0,302 1,140 1,660 1,727 
16 _ASRI 2015 -0,388 0,720 1,830 1,021 
17 _CPIN 2012 0,698 3,310 0,510 7,320 
18 _CPIN 2013 -0,075 3,790 0,580 5,562 
19 _CPIN 2014 0,120 2,240 0,910 5,664 
20 _CPIN 2015 -0,312 6,370 0,970 3,394 
21 _EXCL 2012 0,227 0,419 0,900 3,079 
22 _EXCL 2013 -0,063 0,737 1,200 2,901 
23 _EXCL 2014 -0,064 0,864 2,100 2,974 
24 _EXCL 2015 -0,250 0,645 1,900 2,212 
25 _ICBP 2012 0,500 2,720 0,490 3,794 
26 _ICBP 2013 0,308 2,410 0,600 4,483 
27 _ICBP 2014 0,284 2,180 0,660 5,079 
28 _ICBP 2015 0,029 2,330 0,620 4,795 
29 _INDF 2012 0,272 2,000 0,740 1,504 
30 _INDF 2013 0,128 1,670 1,040 1,510 
31 _INDF 2014 0,023 1,810 1,080 1,438 
32 _INDF 2015 -0,233 1,710 1,130 1,054 
33 _INTP 2012 0,317 6,030 0,170 4,256 
34 _INTP 2013 -0,109 6,150 0,700 3,204 
35 _INTP 2014 0,250 4,930 0,500 3,745 
36 _INTP 2015 -0,107 4,890 0,500 3,444 
37 _ITMG 2012 0,075 2,220 0,490 4,843 
38 _ITMG 2013 -0,314 1,990 0,440 2,727 
39 _ITMG 2014 -0,461 1,560 0,450 1,546 
40 _ITMG 2015 -0,628 1,800 0,410 0,559 
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DATA PENELITIAN  (Lanjutan) 

No Kode 
Perusahaan Tahun Y X1 X2 X3 

41 _JSMR 2012 0,298 0,682 1,529 3,786 
42 _JSMR 2013 -0,133 0,762 1,610 2,957 
43 _JSMR 2014 0,492 0,844 1,788 4,196 
44 _JSMR 2015 -0,259 0,482 1,969 2,873 
45 _KLBF 2012 0,559 3,405 2,770 7,302 
46 _KLBF 2013 0,179 2,839 7,010 7,468 
47 _KLBF 2014 0,464 3,404 3,160 8,738 
48 _KLBF 2015 -0,279 3,698 3,600 5,657 
49 _LPKR 2012 0,515 6,000 0,600 2,012 
50 _LPKR 2013 -0,090 5,000 0,600 1,481 
51 _LPKR 2014 0,121 5,000 0,600 1,334 
52 _LPKR 2015 0,015 7,000 0,800 1,263 
53 _LSIP 2012 0,022 3,270 0,200 2,499 
54 _LSIP 2013 -0,161 2,490 0,210 1,990 
55 _LSIP 2014 -0,021 2,490 0,200 1,786 
56 _LSIP 2015 -0,302 2,220 0,210 1,227 
57 _PGAS  2012 0,449 4,196 0,399 4,897 
58 _PGAS  2013 -0,027 2,010 0,376 3,247 
59 _PGAS  2014 0,341 1,706 0,639 3,926 
60 _PGAS  2015 -0,543 2,581 0,896 1,588 
61 _SMGR 2012 0,384 1,706 0,222 5,176 
62 _SMGR 2013 -0,107 1,882 0,196 3,849 
63 _SMGR 2014 0,145 2,209 0,163 3,843 
64 _SMGR 2015 -0,296 1,597 0,151 2,464 
65 _TLKM 2012 0,284 1,160 0,861 0,545 
66 _TLKM 2013 0,188 1,163 0,835 2,799 
67 _TLKM 2014 0,333 1,062 0,808 3,358 
68 _TLKM 2015 0,084 1,353 0,968 3,350 
69 _UNTR 2012 -0,252 1,950 0,183 2,275 
70 _UNTR 2013 -0,036 1,910 0,110 1,988 
71 _UNTR 2014 -0,087 2,100 0,070 1,678 
72 _UNTR 2015 -0,023 2,100 0,060 1,611 
73 _UNVR 2012 0,109 0,668 2,020 40,088 
74 _UNVR 2013 0,247 0,696 2,137 46,626 
75 _UNVR 2014 0,242 0,715 2,105 53,590 
76 _UNVR 2015 0,146 0,654 2,259 58,481 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI PENELITIAN 

1. Statistik Deskriptif 

 R LIK LEV MVR 
 Mean  0.029053  2.195226  1.073126  5.518737 
 Median  0.018500  1.805000  0.804000  2.965500 
 Maximum  0.698000  7.000000  7.010000  58.48100 
 Minimum -0.628000  0.419000  0.060000  0.354000 
 Std. Dev.  0.282219  1.572406  1.088589  10.73756 
 Skewness  0.000610  1.340195  2.881922  3.991503 
 Kurtosis  2.517704  4.164802  14.24377  17.78799 

     
 Jarque-Bera  0.736602  27.04729  505.5401  894.3082 
 Probability  0.691909  0.000001  0.000000  0.000000 

     
 Sum  2.208000  166.8372  81.55760  419.4240 
 Sum Sq. Dev.  5.973556  185.4345  88.87703  8647.135 

     
 Observations  76  76  76  76 
 

2. Uji Chow 

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

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.792505 (18,54) 0.0509 

Cross-section Chi-square 35.601507 18 0.0079 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: R   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/04/16   Time: 16:27   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 76  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LIK 0.027847 0.020878 1.333800 0.1865 

LEV 1.36E-05 0.030868 0.000440 0.9997 
MVR 0.006425 0.003165 2.029724 0.0461 

C -0.067550 0.068623 -0.984368 0.3282 
     
     R-squared 0.068913     Mean dependent var 0.029053 

Adjusted R-squared 0.030117     S.D. dependent var 0.282219 
S.E. of regression 0.277936     Akaike info criterion 0.328347 
Sum squared resid 5.561902     Schwarz criterion 0.451017 
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Log likelihood -8.477190     Hannan-Quinn criter. 0.377372 
F-statistic 1.776313     Durbin-Watson stat 1.867170 
Prob(F-statistic) 0.159338    

     
      

3. Uji Hausman 

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

     
     

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

     
     Cross-section random 10.135783 3 0.0174 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LIK -0.019593 0.025776 0.002801 0.3913 

LEV -0.101526 -0.010951 0.001809 0.0332 
MVR 0.044877 0.007129 0.000252 0.0174 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: R   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/04/16   Time: 16:27   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 76  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.066649 0.171034 -0.389683 0.6983 

LIK -0.019593 0.057430 -0.341158 0.7343 
LEV -0.101526 0.053146 -1.910301 0.0614 
MVR 0.044877 0.016244 2.762670 0.0078 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.417160     Mean dependent var 0.029053 

Adjusted R-squared 0.190500     S.D. dependent var 0.282219 
S.E. of regression 0.253918     Akaike info criterion 0.333590 
Sum squared resid 3.481626     Schwarz criterion 1.008276 
Log likelihood 9.323564     Hannan-Quinn criter. 0.603228 
F-statistic 1.840468     Durbin-Watson stat 2.380525 
Prob(F-statistic) 0.037194    
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4. Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 76

Mean      -1.46e-17
Median   0.008855
Maximum  0.472198
Minimum -0.484505
Std. Dev.   0.215457
Skewness  -0.091217
Kurtosis   2.389532

Jarque-Bera  1.285517
Probability  0.525840

 
 

5. Uji Multikolinearitas 

 LIK LEV MVR 

LIK  1.000000 -0.128196 -0.196696 

LEV -0.128196  1.000000  0.287118 

MVR -0.196696  0.287118  1.000000 
 

6. Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/04/16   Time: 16:32   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 76  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LIK 0.657869 0.433945 1.516020 0.1353 

LEV -0.031495 0.401578 -0.078427 0.9378 
MVR -0.051823 0.122740 -0.422220 0.6745 

C -5.239078 1.292343 -4.053939 0.0002 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.281988     Mean dependent var -4.114704 

Adjusted R-squared 0.002762     S.D. dependent var 1.921278 
S.E. of regression 1.918623     Akaike info criterion 4.378291 
Sum squared resid 198.7802     Schwarz criterion 5.052977 
Log likelihood -144.3751     Hannan-Quinn criter. 4.647928 
F-statistic 1.009891     Durbin-Watson stat 2.778885 
Prob(F-statistic) 0.467936    
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7. Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: R   
Method: Panel Least Squares   
Date: 08/04/16   Time: 16:29   
Sample: 2012 2015   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 19   
Total panel (balanced) observations: 76  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LIK -0.019593 0.057430 -0.341158 0.7343 

LEV -0.101526 0.053146 -1.910301 0.0614 
MVR 0.044877 0.016244 2.762670 0.0078 

C -0.066649 0.171034 -0.389683 0.6983 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.417160     Mean dependent var 0.029053 

Adjusted R-squared 0.190500     S.D. dependent var 0.282219 
S.E. of regression 0.253918     Akaike info criterion 0.333590 
Sum squared resid 3.481626     Schwarz criterion 1.008276 
Log likelihood 9.323564     Hannan-Quinn criter. 0.603228 
F-statistic 1.840468     Durbin-Watson stat 2.380525 
Prob(F-statistic) 0.037194    
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RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI 

 

PERSONAL DETAILS 

Full Name  : Audina 

Sex   : Female 

Place, Date of Birth : Jakarta, August 19th 1994 

Nationality  : Indonesia 

Religion  : Moslem 

Marital Status  : Single 

Height, Weight : 155 cm, 47 kg 

Phone, Mobile  : 081297239736 

Email   : audinakarim@gmail.com 

PERSONALITIES 

Faithful, smart worker, able to work in groups, honest, cooperative, discipline, 

principal, fast learner, good interpersonal and communication skill.  

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2012 - Present STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring 
Accounting) 

2009 - 2012  SMA Budi Mulia Ciledug, Tangerang 

2006 - 2009  SMPI Kaffah Unggul Karang Tengah, Tangerang 

2000 - 2006  SDN Kunciran 04, Tangerang 
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ACHIEVEMENTS 

2014   IBS Scholarship 

 

COURSE AND TRAINING 

2004 – 2006 Practical Education Center (PEC) 

2012 - 2013 English For Business and Banking, George Manson University 

2012 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia 
Banking School  

2014  Training Rindam Jaya Military 

2015   Training Mini Banking 

Training Credit Analyst 

Training Basic Treasury 

Training Trade Financing 

Training Effective Selling Skill 

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

2014  Committee of Seminar Accounting Goes To IBS (AGTI) 2014 

  Committee of Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) STIE Indonesia 
Banking School 2014  

2013  Committee of Supercup V IBS as a data keeper 

  Committee of Stock Simulation   

2012-2013 Member of Unit Kegiatan Mahasiswa IBS Choir STIE 

Indonesia Banking School 

2009 – 2010 Badan Kerohanian Islam (ROHIS) Masjid baitul Hikmah, 

Tangerang 

2008-2009 OSIS SMPI Kaffah Unggul Karang Tengah , Tangerang 
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INTERNSHIP 

2015  KPw Bank Indonesia Purwokerto 

2016  Bank Rakyat Indonesia Cabang Bintaro 

 

WORKING EXPERIENCE 

2015-2016 Lecturer’s Assisstant 

 

SKILLS 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

2. Internet Literate 

3. Software Analysis Literate (Eviews) 
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