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ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the effect of the financial performance of
the company stock return the consumer goods industry listed on the Indonesia
Stock Exchange. Financial performance in this study was measured by stocks
Return as a proxy variable.
The sample used in this study is the consumer goods industry observation period
2009-2013 are listed in the Indonesia Stock Exchange by using purposive
sampling technique. The type of data used each year published financial
statements and downloaded via the official website of the Indonesian Stock
Exchange as a secondary data. The method used is multiple linear regression
analysis with significance level of 5%.
Results showed the test together obtained variable results Return on Assets
(ROA), Debt to Equity Ratio (DER) and the Current Ratio (CR) was measured
simultaneously, they can significantly affect stock return the consumer goods
industry in the period 2009 2013 listed in Indonesia Stock Exchange. However,
when measured separately, found Return on Assets (ROA) can significantly affect
the Consumer Goods industry Stock Return in the same period, namely 2009 2013. While the Debt to Equity Ratio (DER) no significant effect on the consumer
goods industry Stock Return, and Current Ratio (CR) but not significant positive
effect on stock returns listed consumer goods industry in Indonesia Stock
Exchange 2009-2013 period.
Keywords: ROA, DER, CR, Stock Return
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi, para pelaku bisnis

dan pemerintah membutuhkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan
perusahaan. Analisis kinerja keuangan merupakan alternatif untuk menguji
apakah informasi keuangan bermanfaat untuk melakukan klasifikasi atau prediksi
terhadap return saham. Analisis rasio keuangan didasarkan pada data keuangan
historis yang tujuan utamanya adalah memberi suatu indikasi kinerja perusahaan
pada masa yang akan datang.
Informasi laporan keuangan perusahaan merupakan unsur penting bagi
investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan
keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun
keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh
investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan
investasi. Menurut Jogiyanto (2010), informasi yang dipublikasikan sebagai suatu
pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan
keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka

1
Pengaruh Kinerja..., Balgis Sulaeman Harris, Ak.-IBS, 2015

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh
pasar.
Dalam menentukan pilihan investasi yang tepat investor harus melakukan
suatu pengukuran kinerja perusahaan dengan cara analisis suatu kinerja keuangan
yang disebut analisis fundamental. Analisis fundamental diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang operasional dari perusahaan apakah perusahaan
tersebut sehat atau tidak dan cukup menguntungkan atau tidak untuk
diinvestasikan. Karena biasanya nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh kinerja
dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini sangat penting karena akan
berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi dan juga risiko yang
akan ditanggung. Untuk memenuhi analisis kondisi kinerja keuangan dibutuhkan
informasi yang relevan yang berkaitan dengan keadaan perusahaan, kondisi umum
industri, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi dan prospek
perusahaan tersebut di masa mendatang. Informasi kinerja dapat diperoleh dengan
cara melakukan pengukuran kinerja yang ada di dalam perusahaan dengan
melakukan analisis keuangan melalui perhitungan rasio keuangan. Analisis yang
sering digunakan calon investor ini, didasarkan pada hubungan antar pos dalam
laporan keuangan perusahaan yang akan mencerminkan keadaan keuangan serta
hasil dari operasional perusahaan. Dengan adanya kinerja yang baik maka para
pihak investor dan pihak lain diluar perusahaan tidak akan ragu-ragu untuk
menanamkan investasinya kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Hanafi dan Halim (2009) rasio keuangan terdiri dari beberapa
jenis yaitu: likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan rasio pasar. Rasio likuiditas
2
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merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan
perusahaan menghasilkan laba. Dan rasio pasar melihat perkembangan nilai
perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio-rasio tersebut ingin
melihat prospek dan risiko perusahaan pada masa yang akan mendatang. Faktor
prospek dalam rasio tersebut akan mempengaruhi harapan investor terhadap
perusahaan pada masa mendatang. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi rasio likuiditas, leverage (solvabilitas), dan profitabilitas. Daya tarik
utama bagi pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam suatu perseroan adalah
profitabilitas. Dalam konteks ini profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui
usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik perusahaan.
Rasio profitabilitas pada penelitian ini diasosiasikan dengan rasio return
on asset (ROA). Return on asset (ROA) adalah faktor yang digunakan untuk
mengukur keefektifan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan
pemanfaatan aktiva yang dimiliki (Yahya, dalam Nidianti 2013). Semakin
meningkat return on asset berarti kinerja perusahaan dalam keadaan bagus,
dikarenakan perusahaan dapat memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan
optimal. Sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi saham pada
perusahaan tersebut yang menyebabkan return saham semakin naik. Penelitian
yang meneliti pengaruh return on asset terhadap return saham memiliki hasil
yang tidak konsisten, return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap
return saham (Anis Sutriani, 2014).
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Rasio solvabilitas (leverage) sering dikaitkan dengan return saham yaitu
Debt To Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan
oleh berapa bagian dari modal sendiri yang digunakan untung membayar hutang.
DER juga memberikan jaminan tentang seberapa besar hutang-hutang perusahaan
dijamin modal sendiri. DER akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan
menyebabkan apresiasi dan depresiasi return

saham. Semakin besar DER

menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutanghutang relatif terhadap ekuitas. Semakin besar DER juga mencerminkan risiko
perusahaan yang relatif lebih tinggi akibatnya para investor cenderung
menghindari saham-saham yang memiliki DER yang tinggi. Dita Purnamaningsih
(2014) meneliti pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada
perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. Hasil penelitiannya
menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap
return saham.
Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan finansial dari suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial pada saat ditagih. Perusahaan
yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih berarti
perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, sebaliknya jika perusahaan tidak
mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih maka perusahaan itu
dalam keadaan tidak likuid. Bagi perusahaan, likuid merupakan masalah yang
sangat penting karena mewakili kepentingan perusahaan dalam berhubungan
dengan pihak lain, baik pihak intern ataupun pihak ekstern. Adapun rasio
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likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio (CR). Menurut
Kasmir (2008) rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan
komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar
(utang jangka pendek). Current ratio yang rendah menunjukkan risiko lukuiditas
yang tinggi, sebaliknya current ratio yang tinggi menandakan semakin besar
aktiva lancar dalam perusahaan, semakin besar kemampuan membayar hutang
ketika jatuh tempo tiba. Giovanni Budialim (2013) meneliti pengaruh current
ratio terhadap return saham pada industri consumer goods di BEI periode 20072011. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap return saham pada industri consumer goods.
Teori Efficient Market Hypothesis pada dasarnya hipotesis ini menyatakan
bahwa pasar disebut efisien adalah pasar yang harga sekuritasnya sudah
mencerminkan semua informasi yang ada. Oleh karena itu, aspek penting dalam
menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu informasi baru diserap oleh
pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru.
Pada pasar yang efisien harga sekuritas akan dengan cepat terevaluasi dengan
adnya informasi penting yang berkaitan dengan sekuritas tersebut. Sedangkan
pada pasar yang kurang efisien harga sekuritas akan kurang bisa mencerminkan
semua informasi yang ada, atau terdapat lag dalam proses penyesuaian harga,
sehingga akan terbuka celah bagi investor untuk memperoleh keuntungan dengan
memanfaatkan situasi lag tersebut.
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Mengapa harus ada konsep mengenai pasar yang efisien dan apakah
mungkin pasar yang efisien itu ada dalam dunia nyata ? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, maka kondisi-kondisi ideal berikut ini harus terpenuhi:
(Gumanti, dalam Asriyal, 2013)
a. Investor bertindak secara rasional dan berorientasi pada maksimisasi
keuntungan, sehingga mereka aktif berpartisipasi di pasar dengan
menganalisis dan menilai perdagangan saham. Namun demikian investor
adalah price taker.
b. Tidak adanya cost of information di pasar modal, sehingga semua pihak
bisa mengakses informasi dengan cuma-cuma (free of charges).
c. Informasi yang ada di pasar modal diperoleh dalam bentuk acak, dalam
arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak
terpengaruh oleh pengumuman lain.
d. Investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru
yang masuk di pasar, sehingga menyebabkan harga saham segera
melakukan penyesuaian.
Return saham adalah harapan dari investor dari dana yang diinvestasikan
melalui saham, dimana hasilnya berupa yield dan capital gain (loss) (Hartono,
2010:198). Ang (2007) berpendapat bahwa return adalah tingkat keuntungan yang
dinikmati pemodal atas investasinya. Selisih harga investasi saat ini yang lebih
tinggi dari periode yang lalu maka akan terjadi capital gain, bila sebaiknya maka
terjadi capital loss (Halim, 2009).
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Selain return, investasi dalam bentuk saham mempunyai risiko, sehingga
investor tidak sepenuhnya menerima return dari investasi saham. Risiko
merupakan kemungkinan penyimpangan tingkat keuntungan sesungguhnya
(actual return) dari tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return)." Risk
is the chance that the actual outcome from investment will differ from the
expected outcome" (Jones, 2013). Risiko saham sebagai instrumen investasi
capital loss dan risiko likuidasi (www.idx.co.id). Capital loss adalah selisih
negatif antara harga beli saham dengan harga jual saham, Risiko likuiditas adalah
perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau
perusahaan tersebut dibubarkan.
Penelitian terdahulu tentang pengaruh CR terhadap return saham
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Ken Aditya (2013) dalam penelitiannya
memperlihatkan bahwa CR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return
saham. Sedangkan Ulupui (2005) memperlihatkan hasil bahwa CR memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Di bawah ini
menunjukkan research gap masing-masing peneliti mengenai pengaruh Return
On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Current Ratio (CR) terhadap
return saham.
Tabel 1.1 Ringkasan Research Gap
NO
1.

PERMASALAHAN RESEARCH PENULIS
GAP
(TAHUN)
Pengaruh
ROA
Giovanni
ROA
berpengaruh
Budialim
Terhadap
positif
(2013)
Return Saham
signifikan
terhadap
return saham

JUDUL

METODE

Pengaruh
Regresi
Kinerja
Keuangan
dan Risiko
Terhadap
Return
Saham
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2.

3.

Pengaruh DER
Terhadap Return
Saham

Pengaruh CR
Terhadap Return
Saham

ROA
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
return saham

Putu Imba Pengaruh
Regresi
Nidianti
Faktor
(2013)
Internal dan
Eksternal
Perusahaan
terhadap
Return
Saham

DER
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap
return saham

Ken
Aditya
(2013)

DER
memiliki
pengaruh
Yang positif
Dan
signifikan
Terhadap
Return
Saham
CR
berpengaruh
positif dan
tidak
signifikan
terhadap
Return
Saham
CR
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
Return
Saham

Sumber : Jurnal penelitian terdahulu

Pengaruh
Regresi
Rasio
Lancar,
Rasio
Perputaran
Aktiva,
DER, ROE,
dan
EPS
terhadap
return
saham
Putu Imba Pengaruh
Regresi
Nidianti
Faktor
(2013)
Internal dan
Eksternal
Perusahaan
terhadap
Return
Saham
Giovanni
Budialim
(2013)

Pengaruh
Kinerja
Keuangan
dan Risiko
Terhadap
Return
Saham

Regresi

Ulupui
(2007)

Pengaruh
Regresi
Rasio
Likuiditas,
Leverage,
Aktivitas,
dan
Profitabilitas
terhadap
Return
Saham
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Penelitian mengenai return saham telah banyak dilakukan. Penelitian yang
mereka lakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dengan ini, penulis ingin
melihat dan memastikan apakah hasil yang akan diteliti ini akan sama atau sesuai
dengan penelitian yang sebelumnya dengan objek yang berbeda.
Melihat fenomena return saham industri consumer goods selama periode
2009 hingga 2013, serta adanya beberapa penelitian terdahulu yang saling
bertentangan, dengan demikian perlunya diajukan penelitian untuk menganalisis
"Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap Return Saham ( Study
Empiris Saham Industri Consumer Goods yang listed di Bursa Efek
Indonesia periode 2009 - 2013 ).

1.2

Perumusan Masalah
Atas dasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan

terjadinya suatu kesenjangan (gap) antara teori yang selama ini dianggap benar
dan pengaruh antara ROA, DER, dan CR terhadap return saham industri
consumer goods. Hal tersebut diperkuat dengan adanya beberapa research gap
antara peneliti satu dengan peneliti yang lain, seperti yang disebutkan pada tabel
1.2 tentang pengaruh ROA, DER, dan CR terhadap return saham.
Hasil Penelitian terdahulu yang berbeda-beda ,menunjukkan adanya
research gap. Hal ini mengakibatkan pemahaman mengenai masalah penelitian
tersebut memerlukan identifikasi lebih mendalam. Permasalahan penelitian yang
akan diteliti adalah return saham industri consumer goods mengalami fluktuasi
selama 2009 hingga 2013, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Oleh
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karena itu, investor perlu untuk memprediksi kondisi mikro ekonomi perusahaan
dengan melihat sisi fundamental (ROA, DER, dan CR).
Sehubungan dengan hal di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap return saham pada
perusahaan consumer goods di BEI periode 2009-2013 ?
2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham pada
perusahaan consumer goods di BEI periode 2009-2013 ?
3. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham pada
perusahaan consumer goods di BEI periode 2009-2013 ?
4. Apakah Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), dan Current
Ratio (CR) secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada
perusahaan consumer goods di BEI periode 2009-2013 ?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaruh rasio profitabilitas yang diwakili oleh ROA
terhadap return saham.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel solvabilitas yang diwakili oleh
DER terhadap return saham.
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3. Untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas yang diwakili oleh CR
terhadap return saham.

1.3.2. Manfaat Penelitian
1. Bagi para investor, penelitian ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap
saham yang diperjualbelikan di bursa melalui variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini sehingga para investor dapat memilih
pilihan investasi yang dinilai paling tepat.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk
mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada informasi
laporan keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi
perluasan penelitian selanjutnya.

1.4

Sistematika Penulisan
Di dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan

sistematika penulisannya sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah,
perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, rerangka pemikiran dan hipotesis.
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BAB III : METODELOGI PENELITIAN
Bab ini terdiri dari pemilihan obyek penelitian, data yang akan dihimpun,
teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik pengujian hipotesis.
BAB IV : HASIL PENELITIAN
Bab ini terdiri dari gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil
penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan implikasi manajerial.
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini teridiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang
diberikan oleh peneliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1.

Landasan Teori

2.1.1. Signaling Theory
Dalam penelitian ini teori yang mendasari adalah signaling theory ( teori
sinyal). Menurut Scott (2012), ” bahwa sebuah argumen yang sederhana dapat
dibuat dengan menunjukan bahwa seorang manajer akan merilis semua informasi
perusahaan yang baik dan informasi yang buruk. Hal ini dikenal sebagai prinsip
keterbukaan. Jika investor rasional mengetahui bahwa manajer memiliki
informasi, tetapi investor tidak memiliki informasi manajer akan menganggap
bahwa hal itu menguntungkan. Dengan kata lain, jika investor tidak mengamati
manajer mengungkapkan informasi, mereka akan mengasumsikan hal terburuk
dan asumsi terhadap penawaran nilai pasar yang rendah pada harga saham
perusahaan telah sesuai”.
Sebuah pernyataan dalam Scott (2012) ” A signal is an action taken by a
high-type manager that would not be rational if that manager was low
type”(sebuah sinyal adalah tindakan yang dipakai oleh manajer tingkat atas,
dimana tindakan tersebut tidak akan rasional apabila dilakukan oleh manajer
tingkat rendah). Menurut Scott (2012) keadaan tersebut yang menjadikan sinyal
memiliki kredibilitas, informasi dalam sinyal tersebut adalah bentuk yang
irrasional/ tidak rasional yang dipilih manager tipe rendah/tingkat rendah untuk
13
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mengikuti manager tingkat tipe tinggi/ tingkat yang tinggi dan pasar mengetahui
hal tersebut. Sejumlah sinyal yang relevan dengan akuntansi dapat diterapkan dan
manajer harus memiliki pilihan. Untuk saat ini, investasi pada insentif berbasis
pasar dalam merintis informasi telah berpusat pada manajer (Scott, 2012).

2.1.2. Laporan Keuangan
Setiap perusahaan pasti memiliki laporan keuangan untuk mengestimasi
usaha agar mencapai tujuan yang diinginkan. Laporan keuangan adalah sarana
utama perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak
eksternal perusahaan (Weygandt, 2010).
Dalam PSAK No.1 (Revisi 2013) laporan keuangan adalah suatu
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari kinerja keuangan suatu entitas.
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan
keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan
menyajikan informasi mengenai entitas aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan
beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir adalah arus kas
(PSAK No.1 (Revisi 2013)).
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Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
2015 (PSAK 01) adalah sebagai berikut :
a. Tujuan

laporan

keuangan

adalah

menyediakan

informasi

yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan
bersama sebagian besar pemakai. Namun, demikian laporan keuangan
tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai
dalam

pengambilan

keputusan

ekonomi

karena

secara

umum

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak
diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.
c. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen,
atau

pertanggung

jawaban

manajemen

atas

sumber

daya

yang

dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah
dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen berbuat demikian agar
mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mencakup,
misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam
perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti
manajemen. Tujuan laporan keuangan ini diadopsi dari International
Accounting Standard Committe.
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Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2012), dibagi
menjadi beberapa bagian yaitu :
a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang
dimiliki perusahaan pada saat ini.
b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal
yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang
diperoleh pada suatu periode tertentu;
d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang
dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan terhadap aktiva,
pasiva, dan modal perusahaan.
f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam
suatu periode;
g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
h. Informasi keuangan lainnya

2.1.3 Analisis Laporan Keuangan
Memahami laporan keuangan suatu perusahaan dengan baik akan dapat
membantu penggunanya melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan
(Gumanti, 2011). Titman (2011) menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan
dapat dianalisis secara internal oleh perusahaan dan secara eksternal oleh bankir,
investor, pelanggan, dan kelompok-kelompok eksternal lainnya. Analisis keungan
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internal adalah kinerja dari karyawan perusahaan itu sendiri, dan analisis
keuangan eksternal. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada
dasarnya dilakukan untuk melihat prospek dan resiko perusahaan.
Menurut Weygandt (2010) alat pengukuran analisis laporan keuangan
umumnya terdiri atas tiga kategori yaitu horizontal analysis, vertical analysis dan
rasio analysis. Salah satu adalah analisis rasio yang akan difokuskan dalam
penelitan ini. Berikut adalah uraian mengenai analisis rasio.

2.1.4. Saham
Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau
badan dalam suatu perusahaan (Jones, 2013). Jadi selembear saham adalah
selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah
pemiliknya (berapapun porsinya atau jumlahnya) dari suatu perusahaan yang
menerbitkan saham tersebut.
Menurut Jogiyanto (2013) jenis saham yang dikenal ada 3 (tiga) macam
yaitu saham biasa, saham preferen, dan saham terasuri. Berikut ini adalah
penjelasan dari jenis-jenis saham tersebut.
1. Saham biasa (Common Share)
Jika perusahaan hanya mengeluarkan satukelas saham saja, saham
ini biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham
adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen
untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan,
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pemegang saham biasanya mempunyai beberapa hak. Beberapa hak
pemegang saham tersebut adalah (Jogiyanto, 2013):
a. Hak Kontrol
Pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memilih
dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak
untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya.
Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk
memveto dalam pemilihan direksi dirapat tahunan pemengang saham
atau memveto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan
pemegang saham.
b. Hak menerima pembagian keuntungan
Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasanya
berhak mendapat bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua
laba dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali kedalam
perusahaan. Laba yang ditahan ini (retained earnings) merupakan
sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan
dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen.
Keputusan perusahaan membayar dividen atau tidak dicerminkan
dalam kebijaksanaan dividennya (dividen policy). Jika perusahaan
memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk deviden,
semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama.
Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika
perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen.
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c. Hak Preemptif
Hak preemptif (preemptive right) merupakan hak untuk
mendapatkan persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan
mengeluarkan

tambahan

lembar

saham.

Jika

perusahaan

mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang
beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan
pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberi
priorotas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan
saham yang baru, sehingga persentase pemilikannya tidak berubah.
2. Saham Preferen (Preferred Stock)
Saham preferen mempunyai sifat gabungan (Hybrid) antara
obligasi (bond) dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga
atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa
deviden preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi, klaim
pemegang saham preferen di bawah klaim pemegang obligasi (bond).
Dibandingkan dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa
hak, yaitu hak atas dividen tetap dan hak atas pembayaran terlebih dahulu
jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, saham preferen dianggap
mempunyai karakteristik ditengah-tengah antara bond dan saham biasa.
3. Saham Treasuri (Treasury Stock)
Saham treasuri (treasury stock) adalah saham milik perusahaan
yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali
oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasuri.

19
Pengaruh Kinerja..., Balgis Sulaeman Harris, Ak.-IBS, 2015

Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham
treasuri dengan alasan-alasan sebagai berikut ini :
a) Akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawankaryawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam
bentuk saham.
b) Meningkatkan volume perdagangkan di pasar modal dengan harapan
meningkatkan nilai pasarnya,
c) Menambahkan jumlah lembar saham yang tersedia untuk digunakan
menguasai perusahaan lain.
d) Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikan laba per
lembarnya.
e) Alasan khusus lainnya yaitu dengan mengurangi jumlah saham yang
beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk
menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan alih
tidak bersahabat (hostile takeover).

2.1.5. Efficient Market Hyphothesis (EMH)
Hipotesis pasar yang efisien (efficient market hyphothesis - EMH) pada
dasarnya hipotesis ini menyatakan bahwa pasar disebut efisien adalah pasar yang
harga sekuritasnya sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Oleh karena
itu, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah seberapa cepat suatu
informasi baru diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju
harga keseimbangan yang baru. Pada pasar yang efisien harga sekuritas akan
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dengan cepat terevaluasi dengan adnya informasi penting yang berkaitan dengan
sekuritas tersebut. Sedangkan pada pasar yang kurang efisien harga sekuritas akan
kurang bisa mencerminkan semua informasi yang ada, atau terdapat lag dalam
proses penyesuaian harga, sehingga akan terbuka celah bagi investor untuk
memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan situasi lag tersebut.
Mengapa harus ada konsep mengenai pasar yang efisien dan apakah
mungkin pasar yang efisien itu ada dalam dunia nyata ? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut, maka kondisi-kondisi ideal berikut ini harus terpenuhi:
(Gumanti, dalam Asriyal, 2013)
e. Investor bertindak secara rasional dan berorientasi pada maksimisasi
keuntungan, sehingga mereka aktif berpartisipasi di pasar dengan
menganalisis dan menilai perdagangan saham. Namun demikian investor
adalah price taker.
f. Tidak adanya cost of information di pasar modal, sehingga semua pihak
bisa mengakses informasi dengan cuma-cuma (free of charges).
g. Informasi yang ada di pasar modal diperoleh dalam bentuk acak, dalam
arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak
terpengaruh oleh pengumuman lain.
h. Investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru
yang masuk di pasar, sehingga menyebabkan harga saham segera
melakukan penyesuaian.
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Menurut Fama (dalamTindelilin 2010) ada tiga bentuk tingkat efisiensi
pasar berdasarkan penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah,
pasar efisien bentuk semi kuat dan pasar efisien bentuk kuat. Berikut adalah
penjelasan ketiga sebagaimana dijelaskan berikut ini.
1. Weak efficiency (Bentuk lemah)
Menyatakan bahwa harga saham sepenuhnya menggambarkan informasi
harga saham masa lalu. Karena itu technical analysis tidak dapat
digunakan untuk mengalahkan pasar. Harga saham yang lalu tidak dapat
digunakan untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang.
2. Semi-strong efficiency (bentuk setengah kuat)
Menyatakan bahwa harga saham sepenuhnya menggambarkan semua
informasi yang tersedia bagi publik, termasuk informasi harga saham di
masa lalu dalam pasar bentuk lemah. Informasi tersebut misalnya laporan
keuangan, laporan dan analisis industri. Baik fundamental analysis
maupun technical analysis tidak dapat digunakan untuk memperoleh
keuntungan dari pasar dengan bentuk ini. Berdasarkan bentuk setengah
kuat ini maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan bukan satusatunya sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi. Dengan
demikian, laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk memperoleh
keuntungan karena harga saham sudah mencerminkan informasi dalam
laporan keuangan.
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3. Strong efficiency (bentuk kuat)
Menyatakan bahwa harga saham sepenuhnya menggambarkan semua
informasi, termasuk informasi

yang sebenarnya hanya diketahui

sekelompok kecil golongan masyarakat. Dalam bentuk pasar ini, bahkan
insider information tidak dapat memberikan keuntungan bagi investor.

2.1.6. Return Saham
Return saham adalah harapan dari investor dari dana yang diinvestasikan
melalui saham, dimana hasilnya berupa yield dan capital gain (loss) (Hartono,
2010). Return dapat berupa return realisasian (realized return) atau return
ekspektasian (expected return. return realisasian adalah return yang telah terjadi
yang dihitung menggunakan data historis. Return realisasian penting karena
digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahan dan juga digunakan
sebagai dasar penentuan return ekspektasian dan risiko di masa mendatang.
beberapa pengukuran return realisasian yang banyak digunakan adalah return
total, relatif return, kumulatif return dan return disesuaikan. Return ekspektasian
adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang.
Return ekspektasian dapat diukur berdasarkan beberapa cara yaitu berdasarkan
nilai ekspektasian masa depan, nilai return historis dan model return ekspektasian
yang ada.
Investor akan membeli suatu saham jika diprediksi akan mengalami
peningkatan melebihi standar minimum return yang telah ditetapkan investor
dengan harapan memperoleh gain dari peningkatan suatu saham. Ketika saham
diprediksi akan naik dan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang
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menguntungkan bagi investor, maka permintaan terhadap saham akan meningkat
yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham diikuti dengan
meningkatnya return saham. Menurut Jones (2013) menghitung return saham,
bisa dilakukan dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Rt =

𝐏𝐭−𝐏𝐭−𝟏
𝐏𝐭−𝟏

2.1.7. Rasio Keuangan
Menurut Husnan (2012) analisis rasio adalah perhitungan rasio-rasio
keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Sedangkan Gumanti (2011)
menyatakan bahwa analisis rasio adalah salah satu metode yang paling sering
digunakan untuk menganalisis prestasi usaha suatu perusahaan. Analisis ini
didasarkan pada data-data historis yang tersaji dalam laporan keuangan, baik
neraca, laporan laba rugi, maupun laporan arus kas.
Menurut

(Husnan,

2012)

menyatakan

bahwa

rasio

keuangan

diklasifikasikan ke dalam kategori yaitu :

2.1.7.1.

Return on Asset (ROA)

Rasio return on asset termasuk di dalam salah satu rasio profitabilitas.
Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dapat
diperoleh dari seluruh aktiva yang digunakan, yang berarti menyangkut keputusan
investasi. Return On Asset (ROA) adalah ukuran fundamental profitabilitas
perusahaan yang mencerminkan seberapa efektif dan efisien aset yang digunakan
(Jones, 2013).
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Return on asset (ROA) yang positif menunjukkan bahwa modal yang
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi
perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan, sebaliknya ROA yang
negatif menunjukkan bahwa dari keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk
operasi perusahaan, tidak mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan yang
akhirnya perusahaan akan mendderita kerugian.
Nilai ROA yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu
menghasilkan keuntungan berbanding asset yang relatif tinggi. Investor akan
menyukai perusahaan dengan nilai ROA yang tinggi, karena perusahaan dengan
nilai ROA yang tinggi mampu menghasilkan tingkat keuntungan lebih besar
dibandingkan perusahaan dengan ROA rendah. Untuk menghitung ROA dapat
diformulasikan sebagai berikut (Jones, 2013):
Return on Asset =

2.1.7.2.

𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang
mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya
(Subramanyam dan John, 2010). Menurut Keown (2011), rasio solvabilitas
menunjukkan sejauh mana pendanaan perusahaan dibiayai dengan hutang
dibandingkan dengan ekuitas. DER yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak
pembiayaan datang dari sumber hutang. Sebagai akibatnya, lebih banyak risiko
usaha yang ditanggung oleh kreditur (peminjam dalam hal ini perusahaan yang
berhutang). Selain itu, DER yang tinggi pada perusahaan akan mempengaruhi
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tinggi rendahnya laba perusahaan, karena beban biaya hutang yang beasr (yaitu
pembayaran bunga) harus dibayarkan sebelum laba tersebut mengalir ke pemiliki
perusahaan. Untuk menghitung DER dapat di formulasikan sebagai berikut
(Keown, 2011):
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝑏𝑡

Debt to Equity Ratio = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
Semakin besar hutang menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan
persahaan terhadap pihak eksternal dan semakin besar pula beban biaya hutang
(biaya bunga) yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi meningkatnya
DER maka hal tersebut berdampat terhadap profitabilitas yang diperoleh
perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bungan pinjaman.
Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitasbilitas semakin berkurang,
dan hak para pemegang saham juga semakin menurun. Hal ini membuat calon
investor

untuk

menginvestasikan

modalnya

akan

berkurang,

sehingga

menyebabkan harga saham menurun karena tidak diminati oleh investor dan
return perusahaan akan menurun.

2.1.7.3.

Current Ratio (CR)

Menurut Subramanyam dan John (2010) rasio likuiditas merupakan
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Caranya
adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu current asset
dengancurrent liabilities. Terdapat dua hasil penilaiaan terhadap pengukuran rasio
likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan
perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya apabila perusahaan tidak
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mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan
illikuid. Tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas yaitu:
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang
yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka
pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka
pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu
dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
Rasio likuiditas yang sering digunakan adalah Current Ratio (CR). CR
mengukur kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendeknya dengan
menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang berubah menjadi kas dalam waktu
satu tahun atau satu siklus bisnis). Menurut Subramanyam dan John (2010),
CRmampu untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar,semakin
tinggi jumlah aset lancar terhadap kewajiban lancar maka semakin besar
keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar. CR sebagai penyangga
kerugian, semakin besar penyangga maka semakin kecil risikonya. CR juga
merupakan cadangan dana lancar, yaitu ukuran tingkat keamanan terhadap
ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan.
𝐶𝑢𝑟𝑟 𝑒𝑛𝑡𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Current Ratio = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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2.2.

Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian yang mengkaji tentang kinerja keuangan dan return

saham telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Diantaranya sebagai
berikut:
1. I Komang Arta Wibawa Pande (2013) meneliti tentang analisis Pengaruh
Kinerja Keuangan terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Food and
Beverages di BEI. Hasil dari penelitian ini CR, DER, ROE, dan Penilaian
Pasar secara simultan menunjukkan signifikansi pengaruh terhadap return
saham.
2. Ulupui (2005) meneliti tentang Pengaruh rasio liukuiditas, leverage,
aktivitas, dan profitabilitas terhadap return saham. Hasil dari penelitian ini
DER dan TAT tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap return
saham, sedangkan CR, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan
terhadap return saham.
3. Giovanni Budialim (2013) meneliti tentang Pengaruh kinerja keuangan
dan risiko terhadap return saham perusahaan consumer goods di BEI.
Hasil dari penelitian ini CR,DER, ROA, ROE, EPS, BVPS berpengaruh
positif namun tidak signifikan terhadap return saham.
4. Putu Imba Nidianti (2013) meneliti tentang Pengaruh Faktor Internal dan
Eksternal Perusahaan terhadap Return Saham Food and Beverages di BEI.
Hasil dari penelitian ini ROA, DER, inflasi, suku bunga berpengaruh
signifikan terhadap return saham.
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5. Dita Purnamaningsih (2014) meneliti tentang Pengaruh return on asset,
struktur modal, price to book value, dan good corporate governance pada
return saham. Hasil dari penelitian ini ROA, DER tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap return saham.
6. Ken Aditya (2013) meneliti tentang Pengaruh rasio lancar, rasio
perputaran total aktiva, debt to equity ratio, return on equity, dan earning
per share terhadap return saham. Hasil dari penelitian ini CR, TATO,
DER, ROE, EPS tidak berpengaruh positif terhadap return saham.
7. Anis Sutriani (2014) meneliti tentang Pengaruh profitabilitas, leverage,
dan likuiditas terhadap return saham. Hasil dari penelitian ini ROA, DER
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham,
sedangkan cash ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
return saham
8. Bramantyo Nugroho (2013) meneliti tentang Pengaruh kinerja keuangan
terhadap return saham studi empiris perusahaan Automotive and
Component yang listing di BEI. Hasil penelitian ini CR, DER, dan TATO
tidak berpengaruh terhadap return saham, sedangkan ROA berpengaruh
positif signifikan terhadap return saham.
9. Johannes (2013) meneliti tentang Pengaruh ROA, DER, CR,INFLASI, dan
KURS terhadap return saham studi kasus industri makanan dan minuman
yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini ROA, inflasi, dan kurs
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham, sedangkan
DER, CR tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.
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10. Chadina Ari Astiti (2014) meneliti tentang Pengaruh kinerja keuangan
terhadap return saham studi pada perusahaan otomotif dan komponen di
BEI. Hasil dari penelitian ini DER, NPM memiliki pengaruh signifikan
terhadap return saham, sedangkan cash ratio tidak memiliki pengaruh
terhdap return saham.
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu
NO
1

2

3

Nama Peneliti
dan Tahun

Judul
Penelitian

Variabel
Penelitian

Hasil
Penelitian

I Komang Arta Wibawa
Pande (2013)

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

Dependen :
return saham

CR, DER, ROE,
dan Penilaian
Pasar secara
simultan
menunjukkan
signifikansi
pengaruh
terhadap return
saham

Ulupui (2005)

Giovanni Budialim (2013)

Pengaruh rasio
liukuiditas,
leverage,
aktivitas, dan
profitabilitas
terhadap return
saham

Pengaruh
kinerja
keuangan dan
risiko terhadap
return saham
perusahaan
consumer goods
di BEI

Independen :
DER, CR, ROE,
dan Penilaian
Pasar

Dependen :
return saham
Independen :
CR, ROA,
DER, dan TAT

Dependen :
return saham
Independen :
CR,DER, ROA,
ROE, EPS,
BVPS, dan Beta

DER dan TAT
tidak
berpengaruh
signifikan
secara parsial
terhadap return
saham,
sedangkan CR,
dan ROA
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap return
saham
CR,DER, ROA,
ROE, EPS,
BVPS
berpengaruh
positif namun
tidak signifikan
terhadap return
saham
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4

5

6

7

8

Putu Imba Nidianti (2013)

Dita Purnamaningsih
(2014)

Ken Aditya (2013)

Anis Sutriani (2014)

Bramantyo Nugroho (2013)

Pengaruh Faktor
Internal dan
Eksternal
Perusahaan
terhadap Return
Saham
Pengaruh return
on asset,
struktur modal,
price to book
value, dan good
corporate
governance
pada return
saham
Pengaruh rasio
lancar, rasio
perputaran total
aktiva, debt to
equity ratio,
return on
equity, dan
earning per
share terhadap
return saham
Pengaruh
profitabilitas,
leverage, dan
likuiditas
terhadap return
saham

Pengaruh
kinerja
keuangan
terhadap return
saham studi
empiris
perusahaan
Automotive and
Component

Dependen :
return saham
Independen :
ROA, DER,
inflasi, suku
bunga
Dependen :
return saham
Independen :
ROA, CGPI,
DER, PBV

Dependen :
return saham
Independen :
CR, TATO,
DER, ROE,
EPS

Dependen :
return saham
Independen :
ROA, DER,
Cash Ratio

CR, DER,
TATO, ROA

ROA, DER,
inflasi, suku
bunga
berpengaruh
signifikan
terhadap return
saham
ROA, DER
tidak
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap return
saham
CR, TATO,
DER, ROE,
EPS tidak
berpengaruh
positif terhadap
return saham.

ROA, DER
memiliki
pengaruh positif
dan signifikan
terhadap return
saham,
sedangkan cash
ratio secara
parsial tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap return
saham
CR, DER, dan
TATO tidak
berpengaruh
terhadap return
saham,
sedangkan ROA
berpengaruh
positif
signifikan

31
Pengaruh Kinerja..., Balgis Sulaeman Harris, Ak.-IBS, 2015

terhadap return
saham

yang listing di
BEI
9

Johannes (2013)

Pengaruh ROA,
DER,
CR,INFLASI,
dan KURS
terhadap return
saham studi
kasus industri
makanan dan
minuman yang
terdaftar di BEI.

ROA, DER,
CR, Inflasi, kurs

10

Chadina Ari Astiti (2014)

Pengaruh
kinerja
keuangan
terhadap
return saham
Studi pada
perusahaan
otomotif dan
komponen di
BEI

Cash Ratio,
NPM, DER

2.3.

ROA, inflasi,
dan kurs
mempunyai
pengaruh yang
signifikan
terhadap return
saham,
sedangkan
DER, CR tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap return
saham.
DER, NPM
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
return saham,
sedangkan
cash ratio
tidak memiliki
pengaruh
terhdap return
saham.

Rerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian maka dibuat kerangka

pemikiran dengan variabel dependen yaitu return saham, sedangkan variabel
independennya adalah rasio keuangan yang teridiri dari CR, DER, dan ROA.
Sehingga pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen akan
diduga sebagai berikut:
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1. Pengaruh ROA terhadap return saham
ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara pendapatan bersih
setelah pajak dengan total asset. ROA menggambarkan kemampuan peruahaan
untuk menghasilkan profitabilitas. Meningkatkan ROA berarti di sisi lain juga
meningkatkan nilai penjualan. Perusahaan yang penjualannya meningkat akan
mendorong terjadinya peningkatkan laba yang mennjukkan operasional sehat dan
baik. Hal ini akan disukai oleh para investor. Investor yang rasional tentu saja
akan memilih investasi pada perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi,
sehingga akan mendorong peningkatan harga saham pada akhirnya akan
mendorong peningkatan return saham yang akan diterima investor. Hipotesis ini
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putu Imba Nidianti (2013), dan
Giovanni Budialim (2013).
Ho1

: Return on Asset secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

return saham.
Ha1

:Return on Asset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return

saham.
2. Pengaruh DER terhadap return saham
Rasio DER diperoleh dari pembandingan antara total hutang dengan total
modal sendiri. Rasio DER menggambarkan rasio solvabilitas perusahaan. DER
memberikan gambaran kemampuan perusahaan melunasi seluruh hutangnya bila
dibandingkan dengan modal yang dimiliki dari pihak internal. Meningkatnya nilai
DER berarti meningkatnya jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Hal ini
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menyebabkan perusahaan menerima risiko atas leverage (hutang) yang
digunakannya. Hal ini akan menyebabkan para investor ragu menanamkan
modalnya pada perusahaan karena risiko hutang yang tinggi. Di sisi lain,
peningkatan DER bisa juga disebabkan karena nilai modal sendiri yang dimiliki
perusahaan jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan hutang dari pihak eksternal.
Hal ini menyebabkan perusahaan sangat tergantung pada kreditur.
Semakin tinggi rasio DER menunjukkan tingkat pengembalian yang
semakin kecil. Risiko yang ditanggung oleh investor akan semakin tinggi karena
tingkat hutang yang tinggi berarti beban bunga yang semakin tinggi yang akan
mengurangi risko, dan berakibat menurunkan return saham. Berdasarkan konsep
tersebut maka dimungkinkan adanya pengaruh DER terhadap return saham. Hal
tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh I Komang Arta Wibawa
Pande (2013), dan Anis Sutriani (2014).
Ho1

: Debt to Equity Ratio

secara parsial tidak berpengaruh signifikan

terhadap return saham.
Ha1

:Debt to Equity Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

return saham.
3. Pengaruh CR terhadap Return Saham
Current Ratio yang rendah akan menyebabkan terjadi penurunan harga
pasar dari harga saham yang bersangkutan. Sebaliknya CR terlalu tinggi jug
belum tentu baik, karena pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukkan banyak
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dana perusahaan yang menganggur (aktivitas sedikit) yang akhirnya dapat
mengurangi kemampuan laba perusahaan.
CR yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih
persediaan yang belum terjual, yang tentunya tidak dapat digunakan secara cepat
untuk membayar hutang. Di sisi lain perusahaan yang memiliki aktiva lancar
yang tinggi akan lebih cenderung memiliki aset lainnya dapat dicairkan sewaktuwaktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya. Perusahaan dengan posisi
tersebut sering kali terganggu likuiditasnya, sehingga investor lebih menyukai
untuk membeli saham-saham perusahaan dengan nilai aktiva lancar yang tinggi
dibandingkan perusahaan yang mempunyai nilai aktiva lancar yang rendah.
Berdasarkan konsep tersebut maka dimungkin adanya hubungan pengaruh CR
dengan return saham. Hal tersebut didukung oleh penelitian I Komang Arta
Wibawa Pande (2013), dan Giovanni Budialim (2013).
Ho1

: Current Ratio

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

return saham.
Ha1

:Current Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return

saham.
Berdasarkan tujuan penelitian ini, untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh dari return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio, dan return
saham perusahaan consumer goods di Bursa Efek Indonesia, baik secara individu
maupun secara bersama-sama. Secara skematis dapat diperlihatkan rerangka
pemikiran penelitian pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

Return
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Current
Return Ratio
on Asset
(X3)
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Return Saham (Y)

H3

H4
Sumber : Data diolah penulis

2.4.

Pengembangan Hipotesis
Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah yang berkaitan

dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
H0 merupakan hipotesis yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dan Ha
merupakan hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh atas penelitian yang
dilakukan. Adapun perumusan hipotesis atas pengujian yang dilakukan disini
adalah sebagai berikut:
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Hipotesis 1
H0

Tidak terdapat yang signifikan antara ROA terhadap return saham
perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode
2009-2013.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap return saham
perusahaan industri barang

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode

2009-2013.
Hipotesis 2
H0

Tidak terdapat yang signifikan antara DER terhadap return saham
perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode
2009-2013.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara DER terhadap return saham
perusahaan industri barang

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode

2009-2013.
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Hipotesis 3
H0

Tidak terdapat yang signifikan antara CR terhadap return saham
perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode
2009-2013.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara CR terhadap return saham
perusahaan industri barang

konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode

2009-2013.
Hipotesis 4
H0

Tidak terdapat yang signifikan antara ROA, DER, dan CR terhadap return
saham perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia
periode 2009-2013.

Ha

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA, DER, dan CR terhadap
return saham perusahaan industri barang

konsumsi

di

Bursa

Efek

Indonesia periode 2009-2013.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi
Menurut Arikunto (2010) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.
Sedangkan menurut Sugiyono (2011), populasi dapat didefinisikan sebagai
wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Dalam Penelitian ini yang menjadi populasi adalah:
1. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan
consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan yang dipilih yang tidak pernah keluar dari consumer goods
selama periode 2009 - 2013.
3. Berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit
dan dapat diakses selama periode pengamatan serta memiliki informasi
tentang harga saham saat laporan keuangan periode tertentu diterbitkan.
Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh sampel sebanyak 20
perusahaan yang telah memenuhi syarat pemilihan sampel.
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3.1.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini tidak
semua populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan
dengan metode “purposive sampling”.
Dijelaskan lebih rinci oleh Sugiyono (2012) teknik “purposive sampling”
merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam
penelitian ini adalah perusahaan consumer goods di Bursa Efek Indonesia dari
tahun 2009 – 2013 dengan kriteria:
i.

Perusahaan telah terdaftar di BEI sejak tahun 2009 atau sebelumnya;

ii.

Data penelitian menggunakan laporan keuangan periode tahun 2009 –
2013;

iii.

Tersedia data secara lengkap (tersedia Laporan Keuangan);
Berdasarkan kriteria diatas, perushaan yang dijadikan sampel yaitu

sebanyak 20 perusahaan consumer goods dengan perincian sebagai berikut :
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Tabel 3.1
Nama-nama perusahaan
industri consumer goods periode
2009-2013
NO

KODE

NAMA PERUSAHAAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ADES
DLTA
DVLA
GGRM
INAF
INDF
KAEF
KLBF
LMPI
MERK
MRAT
MYOR
PSDN
PYFA
RMBA
SCPI
TCID
TSPC
ULTJ
UNVR

AKasha Wira International Tbk.
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria Tbk.
Gudang Garam Tbk.
Indofarma Tbk.
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Kimia Farma Tbk.
Kalbe Farma Tbk.
Langgeng Makmur Industri Tbk.
Merck Tbk.
Mustika Ratu Tbk.
Mayora Indah Tbk.
Prasidha Aneka Niaga Tbk.
Pyridam Farma Tbk.
Bentoel Internatinal Investam Tbk.
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
Mandom Indonesia Tbk.
Tempo Scan Pasific Tbk.
Ultra Jaya Milk Industry & Tra Tbk.
Unilever Indonesia Tbk.
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3.2

Jenis dan Sumber data

3.2.1 Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu
data berbentuk angka, termasuk dalam klasifikasi ini adalah data yang berskala
ukur interval dan rasio.
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dalam bentuk rasio keuangan,
yaitu: Return On Asset (ROA), Current Ratio dan Debt to Equity Ratio periode
tahun 2009 – 2013.

3.2.2 Sumber Data
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau
dokumen yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan yang diteliti.
Menurut Sugiyono (2012) menyatakan bahwa data sekunder merupakan
sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya
lewat orang lain atau lewat dokumen.
Penelitian ini mengambil data sekunder berupa laporan keuangan periode
2009 sampai dengan 2013 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, media
internet dan Indonesian stock exchange (IDX). Periode data penelitian yang
mencakup data periode 2009 sampai dengan 2013 dirasa cukup mewakili kondisi
perusahaan consumer goods di Indonesia pada saat itu.
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3.3

Teknik Pengumpulan Data
Juliandi et al., (2014) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah

apa dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data, dimana terdapat
beberapa hal utama yang perlu dikemukakan di dalam teknik pengumpulan data,
seperti: apa sumber datanya, apa teknik yang digunakan, apa instrumen yang
digunakan dan bagaimana cara menguji kualitas dari instrumen yang digunakan.

3.3.1 Observasi tidak langsung
Dilakukan dengan membuka website dari objek yang diteliti, sehingga
dapat

diperoleh

laporan

keuangan,

gambaran

umum

perusahaan

serta

perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian. Situs yang digunakan
adalah :
a. www.idx.co.id
b. www.yahoofinance.com
c. www.Sahamok.com

3.3.2 Penelitian kepustakaan
Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan
memahami buku – buku yang mempunyai hubungan rasio keuangan terhadap
return saham seperti dari literatur, jurnal – jurnal, media massa dan hasil
penelitian yang diperoleh dari perpustakaan.
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3.4

Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian
Sekaran & Roger (2010) menyatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang

dapat diteliti dalam suatu perbedaan atau suatu nilai yang bervariasi. Dilanjutkan
oleh Sekaran dan Bougie (2010), nilai yang dimaksud bisa berupa objek yang
kurun waktunya berbeda, atau objek yang kurun waktunya sama.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) sebagai
variabel terikat dan variabel independen (X) sebagai variabel bebas. Dalam
penelitian ini variabel dependen (Y) adalah return saham yang dihitung
menggunakan rumus. Sedangkan untuk variabel independen (X) terdiri dari
Return On Asset (X1), Debt to Equity Ratio (X2), dan Current Ratio (X3).

3.4.1 Variabel Terikat (Dependen)
Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan bahwa variabel terikat adalah
variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan seorang peneliti. Ditambahkan
oleh Sekaran dan Bougie (2010), bahwa seorang peneliti harus dapat memprediksi
variabel terikat dalam hal hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel bebas,
atau peneliti harus dapat menjelaskan variasi maupun perubahan yang terjadi di
dalam variabel terikat tersebut.
Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah return
saham yang dihitung dengan menggunakan rumus.
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3.4.2 Variabel Bebas (Independen)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen.
Dijelaskan lebih rinci oleh Situmorang et al., (2010) variabel independen
merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel
dependen dan mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi
variabel dependen nantinya.
Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan dilambangkan
dengan notasi statistik yaitu X1, X2 dan X3. Berikut adalah variabel bebas yang
digunakan:
Variabel penelitian yang telah dijabarkan diatas, dirangkum peneliti dalam
bentuk tabel sebagai berikut.
1. Return on asset (ROA)
Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan
operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis
fundamental perusahan) karena laba perusahaan selain merupakan indikator
kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga
merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukan prospek
perusahaan di masa yang akan datang. ROA adalah pengukuran tentang
keuntungan yang didapat dari setiap rupiah aset yang dimiliki oleh perusahaan.
Return on asset dapat dihitung dengan membagi Net Income dengan Total Assets.
Return On Asset =

𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

X100%
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2. Debt to Equity Ratio (DER)
kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang
ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar
hutang. DER menunjukkan sejauh mana pendanaan perusahaan dibiayai dengan
hutang dibandingkan dengan ekuitas. DER yang lebih tinggi menunjukkan lebih
banyak pembiayaan datang dari sumber hutang. Sebagai akibatnya, lebih banyak
risiko usaha yang ditanggung oleh kreditur (peminjam dalam hal ini perusahaan
yang berhutang). Selain itu, DER yang tinggi pada perusahaan akan
mempengaruhi tinggi rendahnya laba perusahaan, karena beban biaya hutang yang
beasr (yaitu pembayaran bunga) harus dibayarkan sebelum laba tersebut mengalir
ke pemiliki perusahaan. Untuk menghitung DER dapat di formulasikan sebagai
berikut.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝑏𝑡

Debt to Equity Ratio = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
3. Current Ratio (CR)
Hal utama dalam rasio ini adalah kemampuan perusahaan untuk
membayar kewajiban pada saat yang tepat tanpa tekanan atau kesulitan yang tidak
semestinya ada. Rasio ini fokus pada aktiva lancar dan kewajiban lancar. Berikut
adalah beberapa rasio yang digunakan dalam menghitung likuiditas perusahaan.
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Current Ratio = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 X100%
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Tabel 3.2
Rangkuman Operasionalisasi Variabel
Variabel
Return
Saham
(Y)

Definisi Operasional
Metode Pengukuran
Hasil yang diperoleh dari
(Pt – Pt-1)
peroleh dari investasi di Rit =
dalam saham industri
Pit-1
consumer goods.
Return
pengukuran
tentang
On Asset keuntungan yang didapat
(X1)
dari setiap rupiah aset
𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑅𝑂𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 x 100%
yang
dimiliki
oleh
perusahaan. Return on
asset dapat dihitung
dengan membagi Net
Income dengan Total
Assets.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔
DER (X2) Rasio
ini
𝐷𝐸𝑅
=
menggambarkan sejauh
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
mana modal pemilik
dapat menutupi utang
kepada pihak luar.
CR (X3)
Rasio yang mengukur
kemampuan perusahaan
memenuhi utang jangka
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
pendeknya
dengan Current Ratio = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
menggunakan
aktiva
lancarnya.

Skala
Rasio

Rasio

Rasio

Rasio
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3.5

Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Regresi Berganda
Menurut Winarno (2011) model analisis regresi berganda adalah model
regresi dengan beberapa variabel independen.
Adapun bentuk model yang digunakan adalah:
Yit = α + β1 ROAit + β2 DERit + β3 CRit + eit
Keterangan:
Yit

= Return Saham

ROA

= Return On Asset

DER

= Debt to Equity Ratio

CR

= Current Ratio

α

= Konstanta

β1 – β3

= Koefisien Regresi

i

= Perusahaan consumer goods

t

= Periode tahun

e

= Error
Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka

alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan
menggunakan alat bantu software E – Views 7.0. Setiap variabel akan diuji
menggunakan uji Hausman, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji
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multikolinearitas, uji autokorelasi, uji – t dan uji – F. Selain itu dilakukan juga uji
koefisien determinasi untuk melihat kemampuan model yang dibangun peneliti.

3.5.2 Koefisien Determinasi
Ghozali (2011) menjabarkan bahwa koefisien determinasi adalah uji yang
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian
menerangkan variasi yang dimiliki oleh variabel terikat.
Menurut Sarwoko (2005) ukuran relatif koefisien determinasi dapat
digunakan sebagai pembenaran untuk kecocokan yang baik antara garis estimasi
regresi dengan sebaran titik – titik data (scatter diagram). Ditambahkan oleh
Sarwoko (2005) cara terbaik untuk mengukur kecocokan data dengan garis
estimasi adalah dengan menggunakan R2 yang disesuaikan atau adjusted R2,
yaitu:
𝑅𝑆𝑆/( 𝑛−𝑘 )

R2 = 1 - 𝑇𝑆𝑆/( 𝑛−1 )
Keterangan:
R2

= Adjusted R2

RSS

= Residual Sum of Square (jumlah kuadrat nilai sisa)

TSS

= Total Sum of Square (jumlah kuadrat)

n

= Sampel

k

= Derajat kebebasan
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Menurut Gujarati (2006) sifat – sifat dari R2 yang disesuaikan adalah:
1. Jika k > 1, R2 ≤ R2 ; dalam hal ini, sejalan dengan makin bertambahnya
jumlah variabel penjelas didalam model, R2 yang disesuaikan makin lama
akan makin lebih kecil daripada R2 yang belum disesuaikan.
2. Meskipun R2 yang belum disesuaikan selalu bernilai positif, R2 yang
disesuaikan kadang – kadang berubah menjadi negatif.
Ghozali (2011) menyatakan nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat
terbatas, nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen. Ditambahkan oleh Ghozali (2011), secara umum koefisien
determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah karena adanya variasi
yang besar antara masing – masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun
waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.5.3 Pemodelan Data Panel
Menurut Winarno (2011) gabungan antara data seksi silang (cross section)
dan data runtut waktu (time series) akan membentuk data panel dan data pool.
Dilanjutkan oleh Winarno (2011), data panel diperkenalkan oleh Howles pada
tahun 1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan
sekaligus terdiri atas beberapa waktu. Howles juga menerangkan, data pool
sebenarnya merupakan data panel, kecuali masing – masing kelompok dipisahkan
berdasarkan objeknya.
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Dalam analisis data panel digunakan uji Chow dan uji Hausman.
Widarjono (2009) menyatakan uji Chow digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan menggunakan uji statistic
F3. Dilanjutkan Widarjono (2009) uji Hausman dilakukan untuk melihat ada
tidaknya masalah simultanis di dalam sebuah persamaan dengan melihat apakah
variabel endogen berhubungan dengan variabel gangguan.

3.5.3.1

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

3.5.3.2

Uji Hausman

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui
perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu
diantara pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang
digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:
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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.

3.6.

Pengujian Asumsi Klasik
Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan

ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang
mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedatisitas
dan uji autokorelasi.

3.6.1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui
apakah masing – masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Dilanjutkan oleh
Ghozali (2011), uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian – pengujian
variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi
normal.
Menurut Winarno (2011) dalam menguji normalitas dengan Eviews
menggunakan cara histogram dan uji Jarque – Bera (JB). Dilanjutkan oleh
Winarno (2011) Jaque – Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal dan uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data.
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Dijelaskan pula oleh Winarno (2011), bahwa uji asumsi klasik normalitas
dilakukan melalui uji. Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan
hipotesis:
1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikansi unstardadized
residual yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera< 2,00 atau probabilitas
lebih dari 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel bebas (X) dan
variabel terikat (Y) terdistribusi normal.
2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi unstardadized
residual yang dihasilkan dari uji Jarque – Bera> 2,00 atau probabilitas
kurang dari 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel bebas (X)
dan variabel terikat (Y) penelitian tidak terdistribusi normal, sehingga
perlu dilakukan pemilahan outlier, agar data dapat terdistribusi normal.

3.6.2 Uji Multikolinearitas
Winarno (2011) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah kondisi
dimana adanya hubungan linier antarvariabel independen, maka multikolinieritas
tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu
variabel dependen dan satu variabel independen). Dilanjutkan oleh Ghozali
(2011), uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling
berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama
dengan nol.
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Jika nilai F hitung > F kritis pada α dan derajat kebebasan tertentu maka
model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada yang
ditetapkan adalah sebesar 0.80.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghazali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu
pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut

heteroskedastisitas.

Model

regresi

yang

baik

adalah

yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan dari data
cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun
data yang mewakili berbagai ukuran.
Menurut Winarno (2011) dalam kenyataannya, nilai residual sulit
memiliki varian yang konstan. Hal ini sering terjadi pada data yang bersifat data
silang (cross section) dibanding data runtun waktu (time series).
Menurut Gujarati (2007) ada beberapa uji 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:
Ho = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model
Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model
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Kriteria pengujian

yang dilakukan oleh

Gujarati

(2007) dalam

memnbangun hipotesis diatas yaitu:
Ho diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05
Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05

3.6.4 Uji Autokorelasi
Winarno (2011) menyatakan autokorelasi berarti terjadi hubungan antara
residual satu observasi dengan residual observasi yang lain. Sehingga autokorelasi
merupakan korelasi time series, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang
dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap
dimungkinkan autikorelasi dijumpai pada data yang bersifat cross section.
Winarno (2011) Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan
melakukan Uji Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu:
Ho = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model
Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model
Kriteria pengujian yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun
hipotesis diatas yaitu:
Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ DW ≤ 2.46
Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ DW ≥ 2.46
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3.7

Teknik Pengujian Hipotesis
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur

dari uji Goodness of Fit nya. Ghozali (2013) menyatakan, setelah memenuhi uji
asumsi klasik dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji signifikansi
simultan (uji – F) dan uji signifikansi parsial (uji – t).
Menurut Raeskyesa (2012), uji goodness of fit bertujuan untuk melihat
hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat, seberapa besar pengaruhnya
dan faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat selain variabel bebas yang
dibahas dalam penelitian ini.

3.7.1 Uji t (Parsial)
Menurut Ghozali (2011), uji statistik t pada dasarnya menunjukan
seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan
variabel dependen.
Raeskyesa (2012) menyatakan dengan tingkat keyakinan α sebesar 5%,
maka jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara
variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
Ghozali (2011) melakukan pengujian secara parsial dalam bentuk:
Ho : b1, b2, b3 = 0, artinya suatu variabel independen pada tahun
pengamatan secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel
dependen tahun pengamatan.
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Ha : b1, b2, b3 ≠ 0, artinya suatu variabel independen pada tahun
pengamatan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel
dependen tahun pengamatan.

3.7.2 Uji F (Simultan)
Menurut Ghozali (2011), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
Raeskyesa (2012) menyatakan uji F ini bertujuan untuk melihat bagaimana
variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen excess
return. Ditambahkan oleh Raeskyesa (2012) dengan tingkat keyakinan α sebesar
5%, maka jika p-value lebih dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan
variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
Menurut Ghozali (2011) hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah
apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:
Ho ; b1 = b2 = …….. = bk = 0
Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis Alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama
dengan nol, atau:
Ha : b1 ≠ b2 ≠ ……. ≠ bk ≠ 0

57
Pengaruh Kinerja..., Balgis Sulaeman Harris, Ak.-IBS, 2015

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel dependen.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1

Objek Penelitian
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer

goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013. Menurut
data yang berasal dari Bank Indonesia , terdapat 38 perusahaan yang go public
dan berturut-turut mempublikasikan laporan keuangan yang kemudian dipilih
beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dan dengan
menggunakan metode penggabungan data.
Penentuan sampel menggunakan purposive sampling sehingga sampel
yang memenuhi kriteria yang digunakan sebagai model penelitian. Kriteria
sampling yang digunakan dijelaskan dalam table sebagai berikut:
Tabel 4.1
Penentuan Sampel
No.

Purposive Sampling

1

Perusahaan yang tergabung dalam
sektor consumer goods periode
2009-2013
2
Perusahaan yang tidak konsisten
tergabung dalam sektor consumer
goods periode 2009-2013
3.
Perusahaan dengan data yang
tidak memenuhi kriteria
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel
penelitian
Sumber : Data diolah oleh penulis

Jumlah
38
(0)
(18)
20
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Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 20 sampel perusahaan
yang termasuk industri sektor consumer goods yang dijelaskan penelitian, berikut
ini adalah nama-nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel:
Tabel 4.2
Daftar Nama-nama Perusahaan Sampel
NO

KODE

NAMA PERUSAHAAN

1
ADES
AKasha Wira International Tbk.
2
DLTA
Delta Djakarta Tbk.
3
DVLA
Darya-Varia Laboratoria Tbk.
4
GGRM
Gudang Garam Tbk.
5
INAF
Indofarma Tbk.
6
INDF
Indofood Sukses Makmur Tbk.
7
KAEF
Kimia Farma Tbk.
8
KLBF
Kalbe Farma Tbk.
9
LMPI
Langgeng Makmur Industri Tbk.
10
MERK
Merck Tbk.
11
MRAT
Mustika Ratu Tbk.
12
MYOR
Mayora Indah Tbk.
13
PSDN
Prasidha Aneka Niaga Tbk.
14
PYFA
Pyridam Farma Tbk.
15
RMBA
Bentoel Internatinal Investam Tbk.
16
SCPI
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
17
TCID
Mandom Indonesia Tbk.
18
TSPC
Tempo Scan Pasific Tbk.
19
ULTJ
Ultra Jaya Milk Industry & Tra Tbk.
20
UNVR
Unilever Indonesia Tbk.
Sumber : Data diolah oleh penulis
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4.2 Analisis Hasil Penelitian
4.2.1 Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang nilai minimum, nilai
maksimum, nilai rata-rata, dan standard deviasi untuk data yang digunakan dalam
penelitian ini. Tabel hasil pengujian data analisis deskriptif ini mendeskripsikan
variabel yang terdiri dari return saham sebagai variabel dependen, sedangkan
Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan Current Ratio sebagai variabel
independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan E-views 7.0
diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut :
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Y
0.001266
0.005650
0.037000
-0.050000
0.017675
-0.562186
2.754085

ROA
0.107636
0.094350
0.407000
-0.113000
0.107002
1.138458
4.471285

DER
0.990762
0.546800
9.485500
0.104100
1.491377
4.424858
24.29836

CR
3.033350
2.465000
11.74290
0.668000
2.057743
1.799482
6.774669

Jarque-Bera
Probability

5.519525
0.063307

30.62093
0.000000

2216.407
0.000000

113.3361
0.000000

Sum
Sum Sq. Dev.

0.126600
0.030927

10.76360
1.133493

99.07620
220.1963

303.3350
419.1962

Observations

100

100

100

100

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
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Berdasarkan hasil tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa total keseluruhan
observasi yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 100 observasi yang terdiri
dari 20 perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan
waktu penelitian dari tahun 2009-2013. Uraian statistik deskriptif dari setiap
variabel penelitian dengan dasar penjelasan mengacu pada teori peran setiap
angka pada hasil uji statistik deskriptif yang dijelaskan oleh Winarno (2011)
sebagai berikut :
1. Mean, adalah rata-rata dari beberapa angka yang diperoleh dengan cara
menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan banyaknya data.
Dari tabel 4.3 diatas mean variabel terikat yaitu return saham (Y) pada
penelitian ini menunjukkan nilai 0.001266, sedangkan untuk variabel
bebas penelitian masing-masing memperoleh rata-rata senilai 0.107636
untuk ROA, 0.990762 untuk DER, 3.033350 untuk CR.
2. Median, adalah nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nilai tengah jika
data yang digunakan berjumlah genap dari data yang telah diurutkan dari
nilai terkecil hingga nilai terbesar. Dalam uji statistik deskriptif atas model
variabel penelitian dapat dijelaskan bahwa angka yang merupakan nilai
tengah bagi variabel terikat penelitian yaitu return saham (Y) senilai
0.005650, sedangkan untuk variabel bebas dalam penelitian masingmasing memperoleh nilai tengah senilai 0.094350 untuk ROA, 0.546800
untuk DER, dan 2.465000 untuk CR.
3. Maximum, merupakan nilai terbesar dari data. Nilai terbesar untuk variabel
return saham (Y) yaitu senilai 0.037000, sedangkan untuk variabel bebas
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dalam penelitian ini masing-masing 0.407000

untuk ROA, 9.485500

untuk DER, dan 11.74290 untuk CR.
4. Minimum, merupakan kebalikan dari nilai maximum yaitu merupakan nilai
terkecil dari keseluruhan data. Nilai terkecil untuk variabel terikat return
saham (Y) yaitu senilai -0.050000. Sedangkan untuk variabel bebas
lainnya adalah masing-masing senilai -0.113000 untuk ROA, 0.104100
untuk DER, dan 0.668000 untuk CR.
5. Std. Dev (standard deviation), adalah ukuran penyebaran data dalam
model yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Dalam model
penelitian, penyebaran data varaiabel terikat dalam penelitian ini return
saham (Y) senilai 0.017675. Sedangkan untuk variabel bebas penelitian
masing-masing memperoleh senilai 0.107002

untuk ROA, 1.491377

untuk DER, dan 2.057743 untuk CR.

4.2.2 Hasil Regresi Persamaan Penelitian
4.2.2.1

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara
variabel-variabel independen terhadap variabel yang dapat ditunjukkan dengan
hubungan positif atau hubungan negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel
dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan persamaan sebagai
berikut ini :
Yit = α + β1 ROAit + β2 DERit + β3 CRit + eit
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Analisis dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berikut:
Tabel 4.4 Hasil Regresi Model Penelitian

Variable

Coefficient

C
ROA
DER
CR

-54.90243
0.057181
-0.000314
0.000301

R-squared
0.131533
Adjusted R-squared 0.104394
S.E. of regression
167.2665
Sum squared resid
2685895.
Log likelihood
-651.8116
F-statistic
4.846552
Prob(F-statistic)
0.003491

Std. Error

t-Statistic

40.53996 -1.354279
0.016328 3.501987
0.001230 -0.255340
0.000878 0.342751
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.1788
0.0007
0.7990
0.7325
12.66000
176.7463
13.11623
13.22044
13.15841
1.792118

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.0
Dari hasil regresi di atas, maka didapatkan persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut :
Yit = -54.90243 + 0,057181 ROAit - 0.0000314 DERit + 0.000301 CRit + eit
Sehingga dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai
berikut:
a. Koefisien konstanta sebesar -54.90243 artinya jika variabel ROA, DER,
dan CR bernilai konstan, maka return saham (Y) perusahaan consumer
goods di BEI tahun 2009-2013 akan turun sebesar -54.90243 satuan.
b. Koefisien regresi untuk Return on Asset (ROA) sebesar 0,05718 berarti
variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham
perusahaan consumer goods di BEI tahun 2009-2013. Jika ROA
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mengalami kenaikan 1 satuan, maka return saham perusahaan consumer
goods di BEI tahun 2009-2013 akan mengalami peningkatan sebesar
0,05718satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
c. Koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio (DER) sebesar - 0.0000314
berarti variabel DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
return saham perusahaan consumer goods di BEI 2009-2013 akan
mengalami penurunan sebesar - 0.0000314 dengan asumsi kondisi variabel
lainnya konstan.
d. Koefisien regresi untuk Current Ratio (CR) sebesar 0.000301 berarti
variabel CR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return
saham perusahaan consumer goods di BEI 2009-2013. Jika CR mengalami
kenaikan 1 satuan, maka akan mengalami peningkatann sebesar 0.000301
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.

4.2.2.2

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar
proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu
koefisien determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur
seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti. Berhuung penelitian inin
menggunakan lebih dari dua variabel independen , maka digunakaan alternatif lain
yaitu adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran
sampel.
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Tabel 4.5 Hasil Koefisien Determinasi

R-squared
0.131533
Adjusted R-squared 0.104394
S.E. of regression
167.2665
Sum squared resid
2685895.
Log likelihood
-651.8116
F-statistic
4.846552
Prob(F-statistic)
0.003491

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.66000
176.7463
13.11623
13.22044
13.15841
1.792118

Berdasarkan hasil regresi berganda di atas, koefisien determinasi (Adjusted
R-Squared) adalah sebesar 0.104394 atau 10,4394%. Hal ini menunjukkan bahwa
ROA, DER, dan CR mampu mempengaruhi dan menjelaskan return saham (Y)
sebesar 10,4394%. Sisanya yaitu 0,895606 atau 89,5606% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti inflasi, nilai
tukar, suku bunga SBI, total asset turnover, dan earning per share.

4.2.3 Pemodelan Data Panel
4.2.3.1

Uji Chow

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model
estimasi regresi dari data panel. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah
model penelitian menggunakan Common Effect atau Fixed Effect.
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Tabel 4.6 Hasil Uji Chow

Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

1.241946

(19,77)

0.2482

26.731679

19

0.1111

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, nilai probabilitas Cross Section Chi square
adalah sebesar 0.1111. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai kritis Chi Square 0,05.
Dengan demikian, Ho dinyatakan diterima sehingga penelitian ini menggunakan
model Common Effect.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik
4.2.4.1

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model
yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak, karena data
dinyatakan valid jika terdistribusi normal dan merupakan salah satu syarat untuk
melakukan teknik analisis regresi berganda. Berikut ini merupakan hasil uji
normalitas berdasarkan model penelitian yang digunakan :
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Gambar 4.1
Uji Normalitas
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Series: Standardized Residuals
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Sumber : Hasil olahan penulis menggunakan E-Views 7
Berdasarkan angka statistik yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai
probabilitas 0.427277. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai residual telah
terdistribusi normal karena nilai probabilitas statistik memiliki nilai lebih besar
dari 5% sehingga HO, dapat diterima yang berarti residual data terdistribusi
normal.

4.2.4.2

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat kolerasi
linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi klasik
adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinearitas. Berikut
ini merupakan hasil uji multikolinearitas menggunakan E-views 7.0 sebagai
berikut :
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Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

ROA
DER
CR

ROA

DER

CR

1.000000
-0.252445
0.184692

-0.252445
1.000000
-0.352449

0.184692
-0.352449
1.000000

Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala
multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi, apabila
koefisien cukup tinggi diatas 0,8 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas
dalam persamaan model penelitian. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif
rendah dibawah 0,8 maka diduga tidak ada masalah multikolinearitas dalam
persamaan model penelitian. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas diatas
menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara variabel independen masih berada
dibawah batas minimum 0,8. Dari tabel 4.7 diatas nilai korelasi variabel
independen tertinggi mencapai 0,184692 yaitu koefisien yang menunjukkan
pengaruh ROA dengan CR sedangkan kolerasi variabel independen terendah
mencapai -0,252445 yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara DER
dengan ROA, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model dalam
penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

4.2.4.3

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan
residual observasi lainnya (Winarno 2011). Autokorelasi dapat diidentifikasi salah
satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson.
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Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared
0.131533
Adjusted R-squared 0.104394
S.E. of regression
167.2665
Sum squared resid
2685895.
Log likelihood
-651.8116
F-statistic
4.846552
Prob(F-statistic)
0.003491

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.66000
176.7463
13.11623
13.22044
13.15841
1.792118

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai
Durbin-Watson stat sebesar 1.792118 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari
uji autokorelasi ini diterima dan terbebas dari masalah autokorelasi karena
beradapada batas 1.54 - 2.46.

4.2.4.4

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas
ata tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi
adanya heteroskedastisitas pada persamaan penelitian ini dengan melakukan Uji
Park. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas Park sebagai berikut :

70
Pengaruh Kinerja..., Balgis Sulaeman Harris, Ak.-IBS, 2015

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable

Coefficient

C
ROA
DER
CR

-0.753652
0.000472
-2.16E-06
1.56E-06

Std. Error

t-Statistic

0.745493 -1.010945
0.000300 1.571973
2.26E-05 -0.095563
1.61E-05 0.096506

Prob.
0.3146
0.1192
0.9241
0.9233

Berdasarkan Uji Park yang tertera pada tabel 4.9, ditunjukkan bahwa
probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih dari 0,05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa HO dari uji heteroskedastisitas ini diterima.
Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.5 Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.5.1

Uji t (Parsial)

Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan uuntuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu profitabilitas, leverage,
liquiditas terhadap variabel dependen return saham pada suatu model regresi
sehingga dapat mengambil kesimpulan atas rumusan masalah pada penelitian ini.
a. Hipotesis 1
H1 : ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham (Y)
Berdasarkan tabel 4.4 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas ROA
kurang dari sama dengan tingkat signifikansi α sebesar (0.0007 ≤ 0.05) dengan
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nilai koefisien regresi sebesar 0.057181. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan
bahwa H1 diterima artinya variabel ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap return saham (Y).
b. Hipotesis 2
H2 : DER memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham
(Y)
Berdasarkan tabel uji 4.4 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas DER
yang lebih besar sama dengan α (0.7990 ≥ 0.05) dengan koefisien regresi sebesar
-0.000314. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H2 ditolak karena variabel DER
memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham (Y).
c. Hipotesis 3
H3 : CR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham (Y)
Berdasarkan tabel 4.4 uji t menunjukkan bahwa nilai probabilitas CR lebih
besar sama dengan α (0.7325 ≥ 0.05) dengan koefisien regresi sebesar 0.000301.
Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H3 ditolak karena CR memiliki pengaruh
positif tapi tidak signifikan terhadap return saham (Y).

4.2.5.2

Uji F (Simultan)

Uji F atau pengujian scara bersama-sama digunakan untuk mengetahui
apakah variabel independen ROA, DER, dan CR berpengaruh terhadap variabel
dependen return saham (Y). Pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan
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membandingkan nilai probabilitas F dengan signifikansi α = 5% sebesar 0.003491
≤ 0.05 maka H4 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah variabel
independen ROA, DER, dan CR secara bersama-sama dan signifikan
mempengaruhi variabel dependen return saham (Y).

4.2.6 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.6.1

Pengaruh ROA terhadap Return Saham

Return on Asset (ROA) diperoleh dengan cara membandingkan antara
pendapatan bersih setelah pajak dengan total asset. ROA menggambarkan
kemampuan peruahaan untuk menghasilkan profitabilitas. Semakin meningkat
return on asset berarti kinerja perusahaan dalam keadaan bagus, dikarenakan
perusahaan dapat memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan optimal. Sehingga
para investor tertarik untuk berinvestasi saham pada perusahaan tersebut yang
menyebabkan return saham semakin naik.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tabel 4.4 terlihat
bahwa Return on Asset (ROA) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap return saham (Y) perusahaan industri consumer goods yang terdaftar di
BEI periode 2009-2013. Hal ini menunjukkan bahawa ROA tampak sepenuhnya
mendukung bagi peningkatan kinerja keuangan perusahaan industri consumer
goods yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Giovanni Budialim (2013) bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap
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return saham. Return on asset (ROA) yang positif menunjukkan bahwa modal
yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi
perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.

4.2.6.2

Pengaruh DER terhadap Return Saham

Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh berapa bagian dari modal
sendiri yang digunakan untung membayar hutang. DER juga memberikan jaminan
tentang seberapa besar hutang-hutang perusahaan dijamin modal sendiri. DER
akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan apresiasi dan
depresiasi return saham. Semakin besar DER menandakan struktur permodalan
usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas.
Semakin besar DER juga mencerminkan risiko perusahaan yang relatif lebih
tinggi akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang
memiliki DER yang tinggi.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tabel 4.4 terlihat bahwa
DER memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap return saham (Y)
perusahaan industri consumer goods yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan dengan Bramantyo
Nugroho (2013). Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari DER terhadap
return saham dapat berarti bahwa ada penilaian yang berbeda dari investor
terhadap arti pentingnyaa hutang bagi perusahaan. Beberapa investor dapat
berpikir bahwa DER yang besar akan menjadi beban bagi perusahaan karena
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adanya kewajiban dari perusahaan untuk membayar hutang dan adanya risiko
kebangkrutan yang akan ditanggung oleh investor.

4.2.6.3

Pengaruh CR terhadap Return Saham

Current ratio (CR) yaitu rasio yang memiliki fungsi untuk mengetahui
sejauh mana perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.
Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih
berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, sebaliknya jika perusahaan
tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih maka
perusahaan itu dalam keadaan tidak likuid. Perusahaan dengan posisi tersebut
sering kali terganggu likuiditasnya, sehingga

investor lebih menyukai untuk

membeli saham-saham perusahaan dengan nilai aktiva lancar yang tinggi
dibandingkan perusahaan yang mempunyai nilai aktiva lancar yang rendah.
Berdasarkan penelitian pada tabel 4.4 terlihat bahwa CR memiliki
pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap return saham (Y) perusahaan
industri consumer goods yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Hasil
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Giovanni Budialim
(2013). Adanya pengaruh CR yang positif tetapi tidak signifikan terhadap return
saham mengandung arti bahwa CR yang besar pada perusahaan di interpretasikan
secara bervariasi oleh investor. Beberapa investor akan menginterpretasikan
bahwa kondisi CR yang tinggi mencerminkan perusahaan dengan kondisi yang
likuid yang berarti bahwa perusahaan dalam keadaan memiliki kemampuan yang
baik mendanai perusahaan dalam jangka pendeknya. Namun beberapa investor
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memiliki pendapat yang berbeda, dimana CR yang tinggi justru mencerminkan
kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan aktiva lancar dalam kondisi yang
kurang baik. Karena dengan nilai CR yang tinggi ini ternyata return saham yang
dihasilkan perusahaan hanya kecil.

4.2.6.4

Pengaruh ROA, DER, dan CR terhadap Return
Saham

Berdasarkan hasil uji F yang dapat dilihat pada tabel 4.4 dengan
membandingkan nilai probabilitas F dengan signifikansi α = 5% sebesar 0.003491
≤ 0.05 maka menunjukkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.
Dengan kata lain ROA, DER, dan CR jika digunakan secara bersama-sama akan
mempengaruhi peningkatan terhadap return saham perusahaan industtri consumer
goods yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.

4.3

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh return on

asset (ROA), debt to equity ratio (DER), dan current ratio (CR) terhadap return
saham (Y) perusahaan industri consumer goods yang terdaftar di BEI periode
2009-2013, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa
dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mengathui pengaruh dari rasio keuangan perusahaan untuk
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mempengaruhi perubahan return saham pada perusahaan industri consumer goods
di BEI periode 2009-2013.
Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan
industri consumer goods di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 tetapi hanya
20 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dalam pemilihan. Secara umum
penelitian ini mengacu pada kondisi lima tahun terakhir dengan melihat kondisi
keuangan perusahaan untuk dapat mengetahui perubahan return saham pada
peruahaan industri consumer goods yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.
Secara spesifik kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan
menganalisis rasio keuangan masing-masing perusahaan industri consumer goods
yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 untuk dapat mengetahui dan
membandingkan kinerja keuangan masing-masing perusahaan. Hasil penelitian
terdahulu yang bervariasi tentang pengaruh rasio keuangan terhadap return atau
harga saham, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali mengenai
pengaruh rasio keuangan terhadap return saham. Yang membedakan adalah
dimana obyek yang diteliti oleh penulis yaitu perusahaan industri consumer goods
dengan periode penelitian yang lebih baru yaitu 2009-2013 serta variabel rasio
keuangan yang digunakan yaitu return on asset (ROA), debt to equity ratio
(DER), dan current ratio (CR).
Hasil analisis yang didapat pada penelitian ini bahwa hanya variabel
return on assset (ROA) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap return
saham perusahaan industri consumer goods di BEI periode 2009-2013 secara
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parsial. Dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut secara umum merupakan
industri yang mampu memanfaatkan aset-aset yang dimiliki untuk mendapatkan
keuntungan. Return on asset (ROA) yang positif menunjukkan bahwa modal yang
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk operasi
perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.
Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari DER terhadap return saham
perusahaan consumer goods di BEI periode 2009-2013 secara parsial, diduga
perusahaan consumer goods

masih belum menggantungkan pendanaan

perusahaan kepada pihak ketiga (berhutang) sehingga pendanaan perusahaan
sepenuhnya masih bisa di danai dari modal sendiri.
CR memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap return
saham (Y) perusahaan industri consumer goods yang terdaftar di BEI periode
2009-2013. Adanya pengaruh CR yang positif tetapi tidak signifikan terhadap
return saham mengandung arti bahwa CR yang besar pada perusahaan di
interpretasikan secara bervariasi oleh investor.
Hasil signifikan dari ROA dapat dijadikan pertimbangan bagi investor
untuk menilai perubahan return saham pada industri consumer goods. Sedangkan
bagi perusahaan, bisa dijadikan bahan masukan perusahaan untuk tetap
mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dimasa
mendatang.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel return on asset (ROA) memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap return saham perusahan industri consumer goods di
BEI periode 2009-2013. ROA menggambarkan kemampuan peruahaan
untuk menghasilkan profitabilitas. Semakin meningkat return on asset
berarti kinerja perusahaan dalam keadaan bagus, dikarenakan perusahaan
dapat memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan optimal. Sehingga para
investor tertarik untuk berinvestasi saham pada perusahaan tersebut yang
menyebabkan return saham semakin naik.
2. Variabel debt to equity ratio (DER) tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return saham perusahaan industri consumer goods di
BEI periode 2009-2013. Hal ini dapat menunjukkan bahawa tidak adanya
pengaruh yang signifikan dari DER terhadap return saham dapat berarti
bahwa ada penilaian yang berbeda dari investor terhadap arti pentingnyaa
hutang bagi perusahaan. Beberapa investor dapat berpikir bahwa DER
yang besar akan menjadi beban bagi perusahaan karena adanya kewajiban
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dari perusahaan untuk membayar hutang dan adanya risiko kebangkritan
yang akan ditanggung oleh investor.
3. Variabel current ratio (CR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
return saham perusahaan perusahaan industri consumer goods di BEI
periode 2009-2013. Adanya pengaruh CR yang positif tetapi tidak
signifikan terhadap return saham mengandung arti bahwa CR yang besar
pada perusahaan di interpretasikan secara bervariasi oleh investor.
Beberapa investor akan menginterpretasikan bahwa kondisi CR

yang

tinggi mencerminkan perusahaan dengan kondisi yang likuid yang berarti
bahwa perusahaan dalam keadaan memiliki kemampuan yang baik
mendanai perusahaan dalam jangka pendeknya. Namun beberapa investor
memiliki pendapat yang berbeda, dimana CR yang tinggi justru
mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan aktiva
lancar dalam kondisi yang kurang baik. Karena dengan nilai CR yang
tinggi ini ternyata return saham yang dihasilkan perusahaan hanya kecil.
4. Variabel ROA, DER, dan CR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
return saham saham perusahaan industri consumer goods yang terdaftar di
BEI periode 2009-2013. Jika ROA, DER, dan CR digunakan secara
bersama-sama akan mempengaruhi peningkatan terhadap return saham
perusahaan industtri consumer goods yang terdaftar di BEI periode 20092013.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut :
1. Bagi investor dan calon investor, variabel ROA bisa dijadikan bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi bentuk saham,
dikarenakan variabel tersebut memberikan hasil yang signifikan terhadap
perubahan return saham industri consumer goods yang terdaftar di BEI
periode 2009-2013.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk
terus mempertahankan dan meningkatkan kemampuan perusahaan dengan
lebih mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan,
sehingga perusahaan mampu meningkatakan nilai perusahaan agar sahamsaham perusahaan industri consumer goods bisa menarik minat investor
untuk berinvestasi yang akhirnya akan meningkatkan harga saham diikuti
dengan peningkatan return saham.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat menambahkan variabel dari rasio
keuangan lebih banyak lagi, contohnya seperti total asset turnover dan
earning per share untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang
dapat mempengaruhi perubahan return saham perusahaan industri
consumer goods.selain itu menambah variabel makro ekonomi seperti
inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar serta menambah rentang waktu
penelitian yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan hasil yang
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diperoleh bisa menghasilkan analisis yang lebih baik dan akurat terutama
untuk mengetahui perubahan return saham industri consumer goods.
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LAMPIRAN I
DAFTAR NAMA PERUSAHAAN INDUSTRI CONSUMER GOODS YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2013

NO

KODE

NAMA PERUSAHAAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ADES
DLTA
DVLA
GGRM
INAF
INDF
KAEF
KLBF
LMPI
MERK
MRAT
MYOR
PSDN
PYFA
RMBA
SCPI
TCID
TSPC
ULTJ
UNVR

AKasha Wira International Tbk.
Delta Djakarta Tbk.
Darya-Varia Laboratoria Tbk.
Gudang Garam Tbk.
Indofarma Tbk.
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Kimia Farma Tbk.
Kalbe Farma Tbk.
Langgeng Makmur Industri Tbk.
Merck Tbk.
Mustika Ratu Tbk.
Mayora Indah Tbk.
Prasidha Aneka Niaga Tbk.
Pyridam Farma Tbk.
Bentoel Internatinal Investam Tbk.
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
Mandom Indonesia Tbk.
Tempo Scan Pasific Tbk.
Ultra Jaya Milk Industry & Tra Tbk.
Unilever Indonesia Tbk.
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LAMPIRAN II
DATA PENELITIAN

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tahun

Emiten

2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011

_ADES
_ADES
_ADES
_ADES
_ADES
_DLTA
_DLTA
_DLTA
_DLTA
_DLTA
_DVLA
_DVLA
_DVLA
_DVLA
_DVLA
_GGRM
_GGRM
_GGRM
_GGRM
_GGRM
_INAF
_INAF
_INAF
_INAF
_INAF
_INDF
_INDF
_INDF
_INDF
_INDF
_KAEF
_KAEF
_KAEF

Y
Return Saham
-0,0100
0,0153
-0,0370
0,0010
-0,0240
0,0059
0,0094
-0,0010
0,0170
0,0210
0,0130
-0,0240
-0,0170
0,0047
0,0132
0,0035
0,0086
0,0051
-0,0093
-0,0250
0,0087
-0,0123
0,0108
0,0105
-0,0054
-0,0140
0,0137
0,0153
0,0272
-0,0130
0,0210
-0,0230
0,0118

X1
ROA
0,0915
0,0975
0,0818
0,2142
0,1261
0,1663
0,1970
0,2084
0,2792
0,3050
0,0930
0,1310
0,1310
0,1380
0,1060
0,1280
0,1371
0,1268
0,0980
0,0863
0,0029
0,0071
0,0331
0,0378
0,0419
0,0710
0,0900
0,0970
0,0850
0,0970
0,0400
0,0837
0,0957

X2
DER
1,6100
2,2500
1,5100
0,8600
0,6700
0,2725
0,1995
0,2222
0,2508
0,2856
0,4056
0,3241
0,2700
0,2800
0,3000
0,4813
0,4419
0,5921
0,5602
0,7259
1,4371
1,3579
0,8301
0,8284
1,1928
1,6000
0,9000
0,7000
0,7400
1,0400
0,5732
0,4877
0,4325

X3
CR
2,4800
1,5100
1,7100
1,9400
1,8100
4,5312
6,3308
6,0090
5,2646
4,7053
3,0700
3,7600
4,8900
4,3100
4,2400
2,4600
2,7008
2,2448
2,1702
1,7221
1,5420
1,5186
1,5379
2,1025
1,2648
1,1600
2,0400
1,9400
2,0500
1,6700
2,0000
2,4700
2,7500
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No
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Tahun

Emiten

2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011

_KAEF
_KAEF
_KLBF
_KLBF
_KLBF
_KLBF
_KLBF
_LMPI
_LMPI
_LMPI
_LMPI
_LMPI
_MERK
_MERK
_MERK
_MERK
_MERK
_MRAT
_MRAT
_MRAT
_MRAT
_MRAT
_MYOR
_MYOR
_MYOR
_MYOR
_MYOR
_PSDN
_PSDN
_PSDN
_PSDN
_PSDN
_PYFA
_PYFA
_PYFA

Y
Return Saham
0,0060
-0,0203
0,0370
0,0150
0,0135
0,0055
0,0180
0,0120
0,0026
-0,0241
0,0244
-0,0160
0,0180
0,0210
0,0333
0,0147
0,0024
0,0038
0,0065
-0,0231
-0,0200
-0,0500
0,0067
0,0139
0,0326
0,0040
-0,0309
0,0156
-0,0270
0,0025
-0,0339
-0,0270
0,0080
0,0150
0,0036

X1
ROA
0,0988
0,0868
0,1433
0,1829
0,1791
0,1841
0,1696
0,0110
0,0050
0,0080
0,0030
-0,0150
0,3380
0,2732
0,3955
0,1893
0,2517
0,0628
0,0632
0,0660
0,0675
-0,0152
0,1146
0,1100
0,0714
0,0900
0,1000
0,0917
0,0300
0,0304
0,0206
0,0115
0,0377
0,0417
0,0438

X2
DER
0,4450
0,5270
0,3530
0,2183
0,2700
0,2775
0,3311
0,3600
0,5200
0,6800
0,9900
1,0700
0,2252
0,2000
0,1825
0,3700
0,3600
0,1684
0,1446
0,1790
0,1800
0,1640
1,0260
1,1800
1,7220
1,7100
1,4900
1,0400
1,1500
1,0426
0,6700
0,6330
0,3700
0,3025
0,4324

X3
CR
2,8000
2,4300
2,9870
4,3936
3,6527
3,4054
2,8393
2,7800
1,7600
1,4800
1,2400
1,1900
5,0382
6,2300
7,5200
3,8700
3,9800
6,3106
7,6135
6,0661
6,0170
6,0440
2,2900
2,5800
2,2200
2,7600
2,4000
1,5626
1,3820
1,5400
1,6066
1,6756
2,0900
3,0088
2,5400
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No
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Tahun

Emiten

2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

_PYFA
_PYFA
_RMBA
_RMBA
_RMBA
_RMBA
_RMBA
_SCPI
_SCPI
_SCPI
_SCPI
_SCPI
_TCID
_TCID
_TCID
_TCID
_TCID
_TSPC
_TSPC
_TSPC
_TSPC
_TSPC
_ULTJ
_ULTJ
_ULTJ
_ULTJ
_ULTJ
_UNVR
_UNVR
_UNVR
_UNVR
_UNVR

Y
Return Saham
0,0060
-0,0170
0,0150
0,0230
-0,0130
-0,0260
-0,0200
0,0059
-0,0300
-0,0340
0,0250
-0,0070
-0,0080
-0,0110
0,0069
0,0290
0,0080
0,0058
0,0134
0,0041
0,0046
-0,0130
0,0089
0,0109
-0,0070
0,0131
0,0138
0,0020
0,0049
0,0139
0,0109
0,0025

X1
ROA
0,0391
0,0354
-0,0302
0,0445
0,0483
-0,0466
-0,1130
0,0523
-0,0350
-0,0800
-0,0400
-0,0200
0,1252
0,1255
0,1240
0,1192
0,1092
0,1103
0,1362
0,1332
0,1355
0,1173
0,0348
0,0535
0,0589
0,1460
0,1156
0,4070
0,3890
0,3970
0,4040
0,4010

X2
X3
DER
CR
0,5490 2,4134
0,8650 1,5370
1,5613 2,0777
1,3021 2,4999
1,8185 1,1196
2,6049 1,6427
9,4687 1,1787
9,4855 0,9213
1,8290 0,9100
1,3470 3,7800
2,3240 2,7200
7,0830 2,6000
0,1292 7,2631
0,1041 10,6845
0,1082 11,7429
0,1502 7,7266
0,2392 3,5732
0,3354 3,4238
0,3573 3,2898
0,3954 2,9835
0,3817 3,0933
0,4000 2,9619
0,4505 2,1163
0,5446 2,0007
0,6128 1,4766
0,4439 2,0182
0,3952 2,4701
1,0200 1,0036
1,1500 0,8510
1,8480 0,6840
2,0200 0,6680
2,1370 0,6960
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LAMPIRAN III
HASIL UJI PENELITIAN

Data Output Hasil Penelitian
1. Uji Statistik Deskriptif

Y

ROA

DER

CR

Mean

0.001266

0.107636

0.990762

3.033350

Median

0.005650

0.094350

0.546800

2.465000

Maximum

0.037000

0.407000

9.485500

11.74290

Minimum

-0.050000

-0.113000

0.104100

0.668000

Std. Dev.

0.017675

0.107002

1.491377

2.057743

Skewness

-0.562186

1.138458

4.424858

1.799482

Kurtosis

2.754085

4.471285

24.29836

6.774669

Jarque-Bera

5.519525

30.62093

2216.407

113.3361

Probability

0.063307

0.000000

0.000000

0.000000

Sum

0.126600

10.76360

99.07620

303.3350

Sum Sq. Dev.

0.030927

1.133493

220.1963

419.1962

Observations

100

100

100

100
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2. Uji Data Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

1.237602
26.649595

(19,77)
19

0.2513
0.1131

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/14/15 Time: 16:20
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 20
Total panel (balanced) observations: 100
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA
DER
CR

-54.90243
0.057181
-0.000314
0.000301

40.53996
0.016328
0.001230
0.000878

-1.354279
3.501987
-0.255340
0.342751

0.1788
0.0007
0.7990
0.7325

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.131533
0.104394
167.2665
2685895.
-651.8116
4.846552
0.003491

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.66000
176.7463
13.11623
13.22044
13.15841
1.792118
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3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
10

Series: Standardized Residuals
Sample 2009 2013
Observations 100

8

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

6

4

-1.79e-14
27.83990
338.8047
-454.0772
164.7126
-0.271817
2.664414

2

Jarque-Bera
Probability

1.700647
0.427277

0
-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

b. Uji Multikolinearitas

ROA
DER
CR

ROA

DER

CR

1.000000
-0.252445
0.184692

-0.252445
1.000000
-0.352449

0.184692
-0.352449
1.000000
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c. Uji Heteroskedastisitas
Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/12/15 Time: 12:09
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 20
Total panel (balanced) observations: 100
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA
DER
CR

-0.753652
0.000472
-2.16E-06
1.56E-06

0.745493
0.000300
2.26E-05
1.61E-05

-1.010945
1.571973
-0.095563
0.096506

0.3146
0.1192
0.9241
0.9233

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.028802
-0.001548
3.075878
908.2587
-252.2118
0.949000
0.420200

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.219770
3.073501
5.124236
5.228443
5.166410
2.279191

d. Uji Autokolinearitas
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/12/15 Time: 12:10
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 20
Total panel (balanced) observations: 100
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA
DER
CR

-54.90243
0.057181
-0.000314
0.000301

40.53996
0.016328
0.001230
0.000878

-1.354279
3.501987
-0.255340
0.342751

0.1788
0.0007
0.7990
0.7325

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.131533
0.104394
167.2665
2685895.
-651.8116
4.846552
0.003491

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

12.66000
176.7463
13.11623
13.22044
13.15841
1.792118

93
Pengaruh Kinerja..., Balgis Sulaeman Harris, Ak.-IBS, 2015

CURRICULUM VITAE
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Full Name
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Sex

: Female

Place, Date of Birth : Jakarta, February 18, 1993
Nationality

: Indonesia

Marital Status
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Religion
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Address
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Phone Number

: 087888077958 (mobile)

Email

: balgisharis@ymail.com
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: 3,09 of 4

PERSONALITIES
Hard worker; intergrity; reliable; self-motivated; passionate for new experiences;
self-development and development of other people; able to work on own initiative
and as part of team.
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EDUCATIONAL BACKGROUND
Formal Education

:

(1997 - 1998)

: TK Pembina

(1998 - 2005)

: SDN O1 Pagi Jakarta

(2005 - 2008)

: SMPN 35 Jakarta

(2008 - 2011)

: SMAN 51 Jakarta

(2011 - 2015)

: STIE Indonesia Banking School (Accounting Major)

Nonformal Education and Training details Certified

:

2006

: Higher Learning

2007

: Metrowealth (Operating Computer Training)

2010

: BTA 45

2011

: National Banking Forum (5 the best of culinary commision)

2012

: TOEFL at George Mansion University

2012

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

2012

: Participated in General Lecture about "Otoritas Jasa Keuangan"

2012

: Participated in General Lecture about " Bank of Syariah"

2012

: Company Visit - PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

2013

: Training Costumer Service & Selling Skill - PT.e-DEPRO

2013

: Company Visit - PT. Charoen Pokphand Indonesia

2013

: Company Visit - PT. Coca-Cola Amatil Indonesia

2014

: Rindam Jaya Military Training

2015

: Trade Financing and Basic Treasury Training PT. Bank Mandiri

2015

: Credit Analysis Training PT. Bank Mandiri

2015

: Training of Mini Bank in STIE Indonesia Banking School
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INTERNSHIP EXPERIENCES
June 2013

: Internship at KPw Bank Indonesia D.I.Yogyakarta

August 2014

: Internship at Bank Mandiri Area Pasar Rebo, East Jakarta

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES
2009

: Chairman of Event Drama Musical

2012

: Member of Pekan Orientasi Mahasiswa IBS

2012

: Member of National Banking Forum IBS

2012

: Member of Senior High School Accounting Competition

2012

: Member of Stock Simulation Co. Chief of Event Division

2012

: Member of SENAT MAHASISWA STIE Indonesia
Banking School Periode 2011 – 2012 dan 2012 – 2013,
DivisiKesejahteraanMahasiswa

2013

: Member of Rhythm Night Co. Chief of Event Division

2013

: Chairman of Best Student STIE Indonesia Banking
School

ACHIEVEMENTS
2007

: Runner Up, Telling Story In English tingkat DKI Jakarta

2007

: Runner Up, Cerdas Cermat tingkat DKI Jakarta

2009

: Third Place, Wall Magazine Bahasa Inggris tingkat DKI
Jakarta

2011

: Participant of National Banking Forum STIE Indonesia
Banking School
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