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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 

I. PENDAHULUAN 

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 
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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 likuiditas sekuritas yang tinggi dan 

kapitalisasi pasar yang besar. Pada pekan keempat November 2013 imbal hasil 

saham-saham yang masuk indeks saham LQ45 mencatatkan penurunan hanya 18 

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

LQ45.  

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. 

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). 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 likuiditas bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban 

jangka pendek (Thrisye & Simu, 2013). 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. 

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 
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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. 

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). 

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”. 

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). 

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 
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Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. 

Pasar modal adalah pasar yang memungkinkan suppliers dan demanders dana jangka 

panjang untuk melakukan transaksi , termasuk menerbitkan sekuritas bisnis dan 

pemerintah (Gitman, 2006). 

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). 

2.1.4. Returrn Saham 

Return saham merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko 

atas investasi yang dilakukan (Tandelilin, 2010). 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. Sedangkan, capital gain (loss) merupakan kenaikan 

atau penurunan harga dari suatu surat berharga yang dapat memberikan keuntungan 

atau kerugian bagi investor (Tandelilin, 2010). 

2.1.5. 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 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. 

2.1.6. 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. Salah satu 

analisis terhadap laporan keuangan yang biasa dilakukan untuk menilai kinerja 

keuangan adalah analisis rasio keuangan. 

2.1.7. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan digunakan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan laporan 

keuangan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan bisa menjadi 

dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk dideteksi di 
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dalam perusahaan dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk 

rasio (Subramanyam & Wild, 2010). 

1. Likuiditas 

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengetahui seberapa lancar atau seberapa 

mampu perusahaan tersebut dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

(Titman et. al, 2011).  

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. 

3. Market Value Ratio 

Market Value Ratio digunakan untuk mengetahui bagaimana saham perusahaan 

dihargai di pasar saham dan memberikan gambaran atas upaya peningkatan nilai 

perusahan (Titman et. al., 2011).  

2.2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. H1 : Likuiditas Berpengaruh 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 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. Namun perusahaan yang 

memiliki current ratio proksi dari likuiditas yang tinggi juga 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). 

2.2.2. H2 : Leverage Berpengaruh Terhadap Return Saham 
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Leverage menggambarkan seberapa jauh sebuah perusahaan menggunakan 

pendanaannya melalui hutang (Bringham & Houston, 2006). Dalam perhitungan rasio 

leverege diproksikan debt to equity ratio (DER) 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 meningkatnya tingkat leverage akan memberikan 

sinyal kepada investor yang menyebabkan harga saham meningkat dan return  saham 

pun juga akan meningkat dan sebaliknya. Namun besar rasio DER menunjukan 

tingginya tingkat hutang, maka 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 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. 

2.2.3. H3 : Market Value Ratio Berpengaruh 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 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. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2015. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. Setelah melalui proses 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel 

sebanyak 19 perusahaan setiap tahunnya. 

3.2. Metode Pengumpulan 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 periode data tahun 2012-2015 dan 

literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu menentukan teori-teori sebagai landasan penelitian yang didapat dari 

literatur, jurnal penelitian, buku bacaan, dan peraturan regulator terkait yang 

mendukung penelitian ini, dan metode dokumentasi yaitu mengkopi dan menggunakan 

data-data sekunder yang disebutkan di atas. 

3.3. Operasional Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

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 (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 
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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. 

3.3.2. Variabel Independen 

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
 

2. Leverage 

Leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan debt to  equity ratio merupakan 

perhitugan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. 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, 

digunakan  untuk  menunjukkan perbandingan harga saham dipasar dengan nilai  

buku  saham. Menurut Titman et. al., (2011)  rumus  price 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 

3.4. 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). Persamaan regresi linear ini mempunyai syarat lolos 

uji Normalitas dan uji Asumsi Klasik yaitu uji Heteroskedastisitas, uji Multikoliniearitas, 
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dan uji Autokorelasi. Adapun model persamaan regresi linier berganda 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) 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari variabel terikat maupun bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

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 
     
Observations 76 76 76 76 
Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

 

4.2. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 

common effect atau fixed effect. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Chow 

Persamaan Model Regresi 

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 1,792505 (18,54) 0,0509 
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Cross-section Chi-square 35,601507 18 0,0079 

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

4.3. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data panel 

antara fixed effect dan random effect. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Hausman 

Persamaan Model Regresi 

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

Cross-section random 10,135783 3 0,0174 

 

4.4. Uji Normalitas Residual Persamaan Regresi 

0

1

2

3

4

5

6

7

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) 

Berdasarkan grafik histogram di atas menunjukkan bahwa residual data telah 

terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dari persamaan dengan nilai probabilitas 

Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0.525840. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.4 

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) 
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan correlation 

matrix, dapat dilihat pada bahwa nilai variabel tidak ada yang melebihi nilai 0,85, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 

multikolineritas antar variabel independen. 

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.5 

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 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

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

dari masalah heteroskedastisitas. 

4.5.3. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson Statistic 

Durbin-Watson stat 2,380525 

  Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 9 (2016) 

Hasil uji autokorelasi 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. 

4.6. 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 yaitu 2012 - 2015 

sehingga sampel keseluruhan sebanyak 76. Hasil pengujian regresi linier dapat dilihat 

dibawah ini :  
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Tabel 4.7 
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 pengolahan data panel pada tabel di atas, persamaan 

yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

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

4.7. Uji Hipotesis (Uji-t) 

Tabel 4.8 

HASIL UJI – T 

H1 Likuiditas berpengaruh 
terhadap return saham 

Probabilitas 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 
perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap return saham 
 

Ditolak 

H2 Leverage berpengaruh 
terhadap return saham 

Probabilitas 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 
 

Diterima 
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H3 Market value ratio 
berpengaruh terhadap 
return saham 

Probabilitas 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 

Diterima 

 

4.8. Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada periode 

2012 – 2015 likuiditas yang diproksikan dengan current ratio  tidak berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan sempel. 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 

4.8.2. Analisis Pengaruh Leverage terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 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. 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 
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akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut yang akan menyebabkan 

harga saham berubah dan return saham juga berubah. 

4.8.3. Analisis Pengaruh Market Value Ratio terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 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. 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). Hal ini menunjukkan 

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. 

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. 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 
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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 digambarkan 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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