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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 20092013 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
I.

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.
Dalam menentukan pilihan investasi yang tepat investor harus melakukan suatu
pengukuran kinerja perusahaan dengan cara analisis suatu kinerja keuangan yang disebut
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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.
Menurut Hanafi dan Halim (2009) rasio keuangan terdiri dari beberapa jenis yaitu:
likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan rasio pasar. Rasio likuiditas 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. 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).
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. 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
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keadaan likuid, sebaliknya jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban
finansialnya pada saat ditagih maka perusahaan itu dalam keadaan tidak likuid. Giovanni
Budialim (2013) meneliti pengaruh current ratio terhadap return saham pada industri
consumer goods di BEI periode 2007-2011. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa
current ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap return saham pada
industri consumer goods.
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 ).
II.

LANDASAN TEORI

2.1

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”.
2.2

Laporan Keuangan
Setiap perusahaan pasti memiliki laporan keuangan untuk mengestimasi usaha

agar mencapai tujuan yang diinginkan. Laporan keuangan adalah sarana utama
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perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak eksternal
perusahaan (Weygandt, 2010).
2.3

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 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.
2.4

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.
2.5

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 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.

4
Pengaruh Kinerja..., Balgis Sulaeman Harris, Ak.-IBS, 2015

2.6

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.
2.7

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.
2.8

Return on Asset
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).
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
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dengan ROA rendah. Untuk menghitung ROA dapat diformulasikan sebagai berikut
(Jones, 2013):
Return on Asset =
2.9

𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Debt to Equity Ratio

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 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):
2.10

Debt to Equity Ratio =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝑏𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Current Ratio
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.
Current Ratio =

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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III.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Populasi dan Sampel
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.
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”.
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 3.1
Penentuan Sampel
No.

Purposive Sampling

Jumlah

1

Perusahaan yang tergabung dalam
sektor consumer goods periode
2009-2013
Perusahaan yang tidak konsisten
tergabung dalam sektor consumer
goods periode 2009-2013

38

2

3.

Perusahaan dengan data yang tidak
memenuhi kriteria
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian
Sumber : Data diolah oleh penulis
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(0)

(18)
20

3.2

Jenis dan Sumber 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.
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.
3.3

Uji Asumsi Klasik

3.3.1. 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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3.3.2

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.
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.
3.3.3

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

heteroskedastisitas.

baik

adalah

Kebanyakan

dari

yang
data

homoskedastisitas
cross

section

atau

tidak

terjadi

mengandung

situasi

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.
3.3.4

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.
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3.4

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

3.5

Uji Chow dan Uji Hausman

3.5.1

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.
3.5.2

Uji Hausman
Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu diantara
10
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pendekatan jenis fixed effect atau random effect. Hipotesis yang digunakan oleh
Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah:
Ho = Menggunakan model Random Effect
Ha = Menggunakan model Fixed Effect
Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada Cross
Section Random > 0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross Section
Random< 0,05.
3.6

Teknik Pengujian Hipotesis

3.6.1

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 pvalue 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.
Ha : b1, b2, b3 ≠ 0, artinya suatu variabel independen pada tahun pengamatan
secara

parsial

mempunyai

pengaruh

terhadap

variabel

dependen

tahun

pengamatan.
3.6.2

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

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
Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan
terhadap variabel dependen.
3.7

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:
R2 = 1 -

𝑅𝑆𝑆/( 𝑛−𝑘 )
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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IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Pengaruh ROA terhadap Return Saham
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 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 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

Pengaruh DER terhadap Return Saham
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 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 adanya kewajiban dari perusahaan untuk membayar hutang dan
adanya risiko kebangkrutan yang akan ditanggung oleh investor.
4.3

Pengaruh CR terhadap Return Saham
Berdasarkan penelitian 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
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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.
4.4

Pengaruh ROA, DER, CR terhadap Return Saham
Berdasarkan hasil uji F yang dapat dilihat 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.
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 20092013.

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 20092013. 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
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dapat berpikir bahwa DER yang besar akan menjadi beban bagi perusahaan
karena adanya kewajiban 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 20092013. Adanya pengaruh CR yang positif tetapi tidak signifikan terhadap return
saham

mengandung

interpretasikan

secara

arti

bahwa

CR

yang

besar

bervariasi

oleh

investor.

pada

Beberapa

perusahaan
investor

di

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 2009-2013.
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

saham-saham

perusahaan industri consumer goods bisa menarik minat investor untuk
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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 diperoleh bisa menghasilkan analisis yang lebih baik dan
akurat terutama untuk mengetahui perubahan return saham industri consumer
goods.
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