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ABSTRACT
This research aims to analyze empirically the effect of selected internal factor
variables which is Return on Equity, Total Assets Turnover, Debt to Equity Ratio and
external factor which is Interest Rate on Stock Return of Kompas 100 Index at The
Indonesia Stock Exchanges (IDX). This research was taken because there are still
diffrences from previous researches. The samples of this research is companies listed in
Kompas 100 in the year of 2011-2014. This study employs a multiple linear regression
model analysis. The result indicates that only the Debt to Equity Ratio has the effet on
Stock Return in Kompas 100 Index. The Return on Equity, Total Assets Turnover, and
Interest Rate do not effect to Stock Return in Kompas 100 Index. This research only
covers three selected internal factor variables and one external factor variabel.
Therefore, further research should examine other potential macroeconomic variables.
Keyword: Kompas 100, Return on Equity, Total Assets Turnover, Debt to Equity Ratio,
Interest Rate
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari waktu ke
waktu seiring dengan era globalisasi ekonomi yang terjadi di dunia. Pasar modal
merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam perekonomian
menjadi sumber dana dan pembiayaan bagi perusahaan. Perkembangan negara maju
sering dikatakan ditandai oleh pertumbuhan pasar modalnya. Pasar modal sangat
diperlukan dalam suatu negara, karena pasar modal menjalani fungsi ekonomi dan
keuangan (Husnan, 2005).
Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pasar
modal merupakan sarana yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal
ini dimungkinkan karena pasar modal menggalang pergerakan dana jangka panjang dari
masyarakat (investor) yang kemudian disalurkan pada sektor - sektor yang produktif
dengan harapan sektor tersebut dapat berkembang dan menghasilkan lapangan pekerjaan
baru bagi masyarakat. Sedangkan return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi.
Return dapat berupa return yang sudah terjadi atau return yang belum terjadi tetapi yang
diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Return keseluruhan dari suatu investasi
dalam suatu periode tertentu disebut return total. Return total terdiri dari capital gain dan
deviden yield.
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Dalam melakukan investasi di pasar modal, sangat diperlukan ilmu pengetahuan
dan pengalaman yang cukup untuk menganalisa efek-efek di pasar modal. Investor harus
bisa memperkirakan masa depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau
dipertahankan. Salah satu informasi yang dapat digunakan dalam memberikan penilaian
kinerja suatu perusahaan adalah laporan keuangan.
Agar dapat dijadikan sebagai salah satu alat pengambilan keputusan yang
bermanfaat, laporan keuangan harus memiliki informasi yang bernilai tinggi bagi
penggunanya. Informasi tersebut harus mampu membuat investor melakukan penilaian
saham. Laporan keuangan dikatakan memiliki informasi apabila publikasi dari laporan
keuangan tersebut menyebabkan timbulnya reaksi pasar. Ini mengacu pada perilaku
investor dan pelaku pasarlainnya melakukan transaksi saham sebagai tanggapan atas
keputusan emiten yang disampaikan ke pasar. Reaksi pasar ini ditunjukan dengan adanya
perubahan terhadap harga saham yang bersangkutan (Husnan, 2003).
Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan
lainnya. Pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas masih belum bisa memberikan
manfaat yang maksimal bagi para penggunanya sebelum laporan tersebut diolah lebih
lanjut dalam bentuk analisis laporan keuangan, seperti analisis rasio. Jenis analisis rasio
bisa menyangkut analisis aspek likuiditas, solvabilitas, profitabiltas, leverage dan
lainnya. Tantangan dalam analisis rasio keuangan adalah dalam menganalisa dan
mengintepretasikan rasio – rasio keuangan yang muncul. Analisis rasio merupakan
analisis yang banyak digunakan sebagai bahan pengambilan
pemberian kredit maupun pembelian saham dan investasi.

2
Pengaruh Faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ma.-IBS, 2015

keputusan baik untuk

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat investor
untuk menentukan dalam membeli saham. Semakin baik tingkat kinerja keuangan suatu
perusahaan maka diharapkan harga saham meningkat dan akan memberikan keuntungan
(return) saham bagi investor. Return saham yang tinggi merupakan salah satu daya tarik
investor untuk menanamkan dananya di pasar modal. Bagi perusahaan, menjaga dan
meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu keharusan agar saham yang masuk
kelompok perusahaan indeks Kompas 100 tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh
investor. Dengan demikian kalau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba
meningkat maka harga saham juga meningkat. Semakin baik kinerja suatu perusahaan
yang menerbitkan saham akan semakin tinggi laba yang dihasilkan dan semakin banyak
keuntungan yang dinikmati investor, di samping itu juga semakin besar kemungkinan
harga saham akan naik (Yadnya, 2004).
Objek penelitian ini adalah indeks saham Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2011-2014 karena penelitian yang sebelumnya lebih banyak
menggunakan indeks LQ-45 dan IHSG. Dipilihnya Bursa Efek Indonesia sebagai objek
pengamatan karena Bursa Efek Indonesia merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal
di Indonesia yang berfungsi menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang
wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Penulis tertarik memilih indeks
saham Kompas 100 karena saham-saham ini selain memiliki likuiditas yang tinggi, serta
nilai kapitalisasi pasar yang besar, juga merupakan saham-saham yang memiliki
fundamental dan kinerja yang baik dan membuktikan apakah variabel dalam penelitian
ini mempunyai pengaruh terhadap saham-saham tersebut.

3
Pengaruh Faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ma.-IBS, 2015

Gambar 1.1 Indeks Kompas 100 Tahun 2011-2014
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Melihat grafik di atas, indeks kompas 100 selama periode tersebut tidak stabil.
Pada tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan dari 865,201 menjadi 971,704. Pada tahun
2013 indeks kompas 100 mengalami penurunan dengan poin 908,249. Tahun 2014
kembali terjadi peningkatan tertinggi selama periode 2011-2014 sebesar 1149,639 poin.
Berdasarkan penelitian terdahulu, kinerja keuangan dapat digunakan untuk
menjelaskan kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan serta mempunyai kekuatan
untuk memprediksi return saham di pasar modal. Penelitian tentang pengaruh kinerja
keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Agus Harjito dan Rangga
Aryayoga (2009) yang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja
Keuangan Dan Return Saham Di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menggunakan
variabel EVA, ROE, ROA dan NPM. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hanya
variabel NPM yang menunjukan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap return
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saham, sedangkan variabel EVA, ROA, dan ROE mempunyai pengaruh secara negatif
terhadap return saham.
Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini dibahas oleh Ika
Rahayu (2003) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return
Saham Di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini menggunakan variabel CR, DER, ROA dan
PER. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hanya DER yang mempunyai pengaruh
signifikan terhadap return saham, sedangkan CR, ROA dan PER tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap return saham.
Wajid Khan, Arab Naz, Madiha Khan, Waseem Khan Qaiser Khan and Shabeer
Ahmad (2013) yang melakukan penelitian tentang “The Impact of Capital Structure and
Financial Performance on Stock Returns A Case Of Pakistan Textile Industry”.
Penelitian ini menggunakan variabel DER, ROE, Cash Flow Ratio, dan EPS. Hasil
Penelitian ini adalah variabel DER, ROE, Cash Flow Ratio dan EPS berpengaruh
signifikan terhadap return saham.
Raden Mas Gian Ismoyo Kusumo (2011) melakukan penelitian berjudul “Analisis
Pengaruh Rasio Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Non Bank”. Raden Mas Gian
Ismoyo Kusumo meneliti variabel ROA, DER, CR dan TAT terhadap return saham pada
perusahaan non bank yang tergabung dalam Indeks LQ-45. Hasil penelitian Raden Mas
Gian Ismoyo Kusumo menemukan bahwa TAT memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap return saham dengan arah positif, sedangkan ROA, DER dan CR tidak
berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Penelitian sebelumnya tentang penelitian yang akan dibahas adalah Kurnia (2012)
yang melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return
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Saham LQ-45 Tahun 2007-2011”. Penelitian ini menggunakan variabel CR, DER, ROE,
dan PER. Hasil dari penelitian ini adalah variabel CR, ROE dan PER berpengaruh
signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel DER tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap return saham.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai
pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham dengan menggunakan variabel ROE
(Return on Equity), TATO (Total Asset Turnover) dan DER (Debt to Equity Ratio))
sebagai faktor internal dan sebagai tambahan penulis menambahkan faktor eksternal
yaitu Tingkat Suku Bunga yang membedakan

penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya. Oleh karena itu, penulis memberikan judul:
“Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Return Saham Perusahaan
Indeks Kompas 100 Periode 2011-2014”
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang akan
dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh ROE (Return on Equity) terhadap return saham yang
tercatat dalam indeks Kompas 100 periode 2011-2014?
2. Bagaimana pengaruh TATO (Total Asset Turnover) terhadap return saham
yang tercatat dalam indeks Kompas 100 periode 2011-2014?
3. Bagaimana pengaruh DER (Debt to Equity Ratio) terhadap return saham
yang tercatat dalam indeks Kompas 100 periode 2011-2014?
4. Bagaimana pengaruh Suku Bunga terhadap return saham yang tercatat
dalam indeks Kompas 100 periode 2011-2014?
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5. Apakah ROE, TATO, DER dan suku bunga berpengaruh secara bersamasama terhadap return saham yang tercatat dalam indeks Kompas 100
periode 2011-2014?
1.3. Pembatasan Masalah
Pembatasan Penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi:
1. Dalam penelitian ini faktor internal yang digunakan yaitu ROE (Return on
Equity), TATO (Total Asset Turnover), dan DER (Debt to Equity Ratio).
Variabel makro yaitu Tingkat Suku Bunga.
2. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk dalam indeks
Kompas 100 pada periode 2011-2014
3. Saham tidak pernah delisting dari indeks Kompas 100 selama periode
pengamatan
4. Bukan termasuk saham perusahaan sektor perbankan guna menghindari
kesalahpahaman terkait rasio leverage
1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan ROE (Return on Equity)
terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas
100 periode 2011-2014
2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan TATO (Total Asset
Turnover) terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat dalam
indeks Kompas 100 periode 2011-2014
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3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan DER (Debt to Equity Ratio)
terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas
100 periode 2011-2014
4. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga terhadap return saham pada
perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas 100 periode 2011-2014
5. Untuk mengetahui pengaruh ROE, TATO, DER dan suku bunga secara
bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat dalam
indeks Kompas 100 periode 2011-2014.

1.5. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu:
1. Bagi pihak investor
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai
masukan bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan untuk
membeli saham yang ada di Bursa Efek Indonesia khususnya saham
Kompas 100
2. Bagi pihak emiten
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi
pihak manajemen perusahaan dalam penetapan kebijakan terutama
menyangkut keuangan dan kewajiban lain berdasarkan analisis kinerja
keuangan
3. Bagi peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
menambah wawasan penulis tentang analisis kinerja keuangan, khususnya
yang berkaitan dengan return saham.
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1.6. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis tertarik
melakukan penelitian mengenai pengaruh ROE (Return on Equity), TATO (Total Assets
Turnover), DER (Debt to Equity Ratio), dan Tingkat Suku Bunga terhadap return saham
yang termasuk dalam indeks Kompas 100 periode 2011-2014. Bab ini juga membahas
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah. Pada
bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulisan penelitian
ini.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada Bab ini diuraikan mengenai teori – teori dasar yang menjadi acuan bagi
peneliti dalam antara lain tentang analisis fundamental, pasar modal, saham, laporan
keuangan dan penjelasan tentang return saham sebagai variabel dependen dan ROE
(Return on Equity), TATO (Total Assets Turnover), DER (Debt to Equity Ratio) dan dan
Tingkat Suku Bunga sebagai variabel independen. Setelah itu diuraikan mengenai
gambaran kerangka pemikiran dari penelitian.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai return saham sebagai variabel dependen dan
ROE (Return on Equity), TATO (Total Assets Turnover), DER (Debt to Equity Ratio),
dan Tingkat Suku Bunga sebagai variabel independen. Selanjutnya dijelaskan lebih
dalam lagi mengenai objek penelitian yaitu metode penelitian yang digunakan, data dan
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sumber data, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, variabel yang digunakan serta
metode pengujian hipotesa.
BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan yang menjadi objek
penelitian, yakni Indeks Kompas 100, serta membahas hasil dari analisis rasio keuangan
perusahaan terhadap return saham.
BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta masukan-masukan sebagai
saran yang dapat digunakan oleh perusahaan dan juga peneliti-peneliti selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pasar Modal
Pasar modal merupakan tempat menjual saham bagi perusahaan yang memerlukan
dana, begitu juga investor dapat membeli surat berharga di pasar modal. Pasar modal
merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasa
diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun
instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun
institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan
demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli
dan kegiatan terkait lainnya (Darmaji dan Fakhrudin, dalam Yoga, 2014)
Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan di jual di pasar primer.
Surat berharga yang baru dijual berupa penawaran perdana ke publik (Initial Public
Offering atau IPO) atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah go public.
Selanjutnya surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar sekunder
(Jogiyanto, 2011).
Menurut Undang – undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal:
“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.
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Saat ini, BEI mempunyai beberapa jenis indeks, diantaranya adalah IHSG, Jakarta
Islamic Index, Indeks Sektoral, LQ-45 dan Indeks Kompas 100.
2.2.

Signaling Theory
Informasi 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 dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap,
relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai
alat analisis untuk mengambil keputusan investasi.
Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana informasi privat yang hanya
dimiliki investor-investor yang hanya mendapat informasi saja. Hal tersebut akan terlihat
jika manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang diperoleh
tentang semua hal yang dapat mempengaruhi perusahaan, maka umumnya pasar akan
merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal terhadap suatu kejadian yang akan
mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham (Jogiyanto, 2000).
Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan volume perdagangan saham.
Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi
tersebut, pelaku pasar terlebih dFahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi
tersebut sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika
pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi
perubahan dalam volume perdagangan saham.
Secara garis besar signaling theory erat kaitanya dengan ketersediaan informasi.
Berdasarkan informasi maka pasar modal dapat dibedakan menjadi (Jogiyanto, 2000):
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1) Pasar modal modal bentuk lemah (weak form): pasar yang harga-harga
sekuritasnya mencerminkan informasi masa lalu.
2) Pasar modal bentuk setengah kuat: pasar yang harga-harga sekuritasnya
secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan.
3) Pasar modal bentuk kuat (strong form): pasar yang harga-harga
sekuritasnya mencerminkan secara penuh semua jenis informasi termasuk
informasi privat.
2.3. Trade-off Theory
Trade-off theory adalah teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan
menyeimbangkan manfaat pajak (tax shield) dari pembiayaan utang terhadap masalah
yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan (Brigham & Houston, 2009). Beban bunga
yang muncul akibat pembiayaan utang memberikan manfaat pajak dikarenakan, beban
bunga merupakan beban yang boleh mengurangi pajak (deductible expense). Akibatnya,
menggunakan lebih banyak utang akan mengurangi pajak.
Menurut Brigham & Ehrhardt (2011), trade-off theory dari struktur modal
menyatakan bahwa utang awalnya memberikan nilai tambah karena beban bunga dapat
mengurangi pajak tapi utang juga membawa biaya yang terkait dengan kebangkrutan
aktual atau potensial (bankruptcy cost). Struktur modal yang optimal mencapai
keseimbangan antara manfaat pajak dari utang dan biaya yang berkaitan dengan
kebangkrutan.
Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak (tax shields)
mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kebangkrutan (banktruptcy cost).
Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha
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mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio utangnya, sehingga tambahan
utang tersebut akan mengurangi pajak. Teori ini dapat dikatakan bahwa struktur modal
berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tidak beda halnya dengan yang diungkapkan
oleh Khan et al (2013), perusahaan dengan laba yang lebih besar memiliki laba yang
lebih besar untuk dilindungi dan dengan demikian harus berhutang lebih untuk
menghemat pajak. Akibatnya, hubungan positif antara struktur modal dan profitabilitas
bisa diharapkan.
2.4. Saham
Menurut Rusdin (2008) saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti
kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas
penghasilan dan aktiva perusahaan. Adapun jenis-jenis saham (Keown, 2008) yaitu :
1) Saham biasa (common stock)
Saham biasa menunjukan kepemilikan dalam perusahaan. Pemegang saham biasa
adalah pemilik perusahaan. Saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tidak
mempunyai batas terhadap pembayaran dividen. Pembayaran dividen harus
diumumkan oleh dewan komisaris sebelum dikeluarkan. Jadi jika terjadi
kebangkrutan, pemegang saham biasa sebagai pemilik perusahaan tidak dapat
menuntut terhadap aktiva sebelum kewajiban terhadap kreditor perusahaan,
termasuk pemegang obligasi dan pemegang saham preferen telah terpenuhi.
2) Saham preferen (preferred stock)
Saham preferen seperti saham biasa yaitu surat kepemilikan perusahaan, tetapi
sesuai dengan namanya pemegang saham preferen memiliki posisi “preferred”
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daripada saham biasa. Ini berarti pemegang saham preferen menerima deviden
mereka lebih dulu dari sebelum diberikan kepada pemegang saham biasa, dimana
mereka menerima sisa deviden yang ada.
2.4.1. Return saham
2.4.1.1. Pengertian Return Saham
Jogiyanto (2011) mengatakan bahwa return saham adalah hasil yang
diperoleh dari invetasi. Tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu
investasi tentunya investor tidak mau berinvestasi jika pada akhirnya tidak ada
hasil (Jogiyanto, 2011). Selanjutnya pada setiap investasi baik jangka panjang
maupun jangka pendek mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Return
saham dibedakan menjadi dua yakni return realisasi (realized return) dan return
ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi
yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting dalam
mengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko di
masa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di masa
mendatang dan masih bersifat tidak pasti (Jogiyanto, 2011).
Hal yang sama juga dinyatakan oleh Jones (2013) yang membedakan return
saham menjadi dua bagian yaitu, return realisasi (realized return) dan return
ekspetasi (expected return). Return realisasi merupakan return atas investasi untuk
beberapa periode waktu sebelumnya. Return realisasi ini penting dalam mengukur
kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan resiko di masa yang
akan datang.
Dalam

melakukan

investasi

investor

dihadapkan

pada

ketidakpastian

(uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan
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dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi,
semakin besar pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi
memiliki hubungan positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi biasanya
dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih tinggi pula
(high risk high return, low risk low return). Tetapi return yang tinggi tidak selalu
harus disertai dengan investasi yang berisiko. Hal ini bisa terjadi pada pasar yang
tidak rasional. Menurut Adenso (1997) dalam Remon Gunanta (2013) kinerja suatu
saham dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk alat pengukur efisiensi
perusahaan. Jika harga saham merefleksikan seluruh informasi mengenai
perusahaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, maka kenaikan harga
saham dapat dianggap sebagai indikasi perusahaan yang efisien.
2.3.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham
Menurut Samsul (2006), ada beberapa faktor yang mempengaruhi return
saham terdiri atas faktor makro dan mikro , yaitu :
1.

Faktor mikro yaitu faktor yang berada didalam perusahaan itu sendiri internal

a) Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS)
b) Nilai buku per saham
c) Rasio Hutang terhadap ekuitas
d) Dan rasio keuangan lainnya.
2.

Faktor makro yaitu faktor yang berada diluar perusahaan,

a) Faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat Bunga umum domestic, tingkat
inflasi, kurs valuta asing dan kondisi ekonomi internasional
Faktor non ekonomi yang meliputi peristiwa politik dalam negeri, peristiwa
politik luar negeri, peperangan, demonstrasi massa dan kasus lingkungan
hidup.
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2.3.1.3 Komponen Return saham
Adapun beberapa komponen dalam return saham menurut (Tandelilin,
2010) komponen suatu return terdiri dari dua jenis yaitu:
a) Current Income / Yield (keuntungan lancar) merupakan keuntungan yang
diperoleh melalui pembayaran yang bersifat periodik seperti pembayaran bunga
deposito, bunga obligasi, dividen, dan sebagainya.
b) Capital Gain yaitu keuntungan yang diterima karena adanya selisih antara
harga jual dan harga beli suatu instrumen investasi, yang berarti bahwa
instrumen investasi harus diperdagangkan di pasar. Besarnya capital gain
dilakukan dengan analisis return

histories yang terjadi pada periode

sebelumnya, sehingga dapat ditentukan besarnya tingkat kembalian yang
diinginkan (expected return)
2.3.1.4 Rumus Return Saham
Jogiyanto (2000) menjelaskan bahwa terdapat dua unsur pokok return
total saham, yaitu capital gain dan Yield. Dalam penelitian ini return ini berupa
capital gain (loss) yaitu selisih antara harga saham saat ini dengan harga saham
periode sebelumnya (closing price pada periode t-1) dibagi dengan harga saham
periode sebelumnya (closing price pada periode t-1).
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2.5. Analisis Saham
2.5.1. Analisis Fundamental
Secara umum terdapat 2 pendekatan yang sering digunakan oleh investor untuk
menganalisis dan menilai saham di pasar modal, yaitu analisis fundamental dan analisis
teknikal (Jones, 2013). Analisis fundamental pada tingkat perusahaan melibatkan analisis
variabel keuangan dasar untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan. Variabelvariabel ini meliputi penjualan, margin keuntungan, depresiasi, tarif pajak, sumber
pembiayaan, pemanfaatan aset, dan faktor lainnya. Analisis tambahan dapat melibatkan
posisi perusahaan kompetitif dalam industri, hubungan kerja, perubahan teknologi,
manajemen, kompetisi asing, dan sebagainya. Salah satu hasil akhir dari analisis
fundamental pada tingkat perusahaan adalah pemahaman yang baik tentang variabel
keuangan perusahaan dan potensinya, yang berpuncak pada perhitungan nilai
intrinsiknya.
Analisis fundamental bertujuan untuk melakukan penelitian saham yang dapat
ditinjau dari analisis keadaan ekonomi atau pasar, industri, serta perusahaan (Jones,
2013). Analisis keadaan ekonomi atau pasar dilakukan dengan menganalisa terhadap
faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Analisis industri
berdasarkan hasil analisis ekonomi atau pasar untuk menentukan jenis-jenis industri yang
memiliki prospek yang baik dan menguntungkan. Analisis perusahaan didasarkan pada
hasil analisis industri bertujuan untuk menentukan saham perusahaan-perusahaan yang
menguntungkan.
Dalam analisis fundamental terdapat dua pendekatan yaitu, pendeketan top down
dan bottom up. Pendekatan top down adalah analisis terhadap berbagai variabel ekonomi
makro dalam melakukan analisis penilaian saham dan membut keputusan alokasi
investasi (Tandelilin, 2010). Analisis secara top down meliputi variabel ekonomi yang
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mempengaruhi kinerja prusahaan lalu analisis industri pilihan yang berprospek paling
baik dan akhirnya analisis perusahaan dan penentuan saham perusahaan yang terbaik.
2.5.2. Rasio Keuangan
Rasio keuangan menurut Keown (2011) adalah “provide method for standardizing
the financial information in the income statement and balance sheet” yang artinya rasio
keuangan merupakan standarisasi informasi keuangan dalam laporan rugi laba dan
neraca. Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk menganalisa kondisi keuangan
perusahaan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan, diperlukan perhitungan rasiorasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio-rasio keuangan dihitung
berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan rugi laba (Husnan,
2012).
Ross (2010) mengelompokan rasio keuangan dapat menjadi lima jenis berdasarkan
ruang lingkup atau tujuan yang ingin dicapai, yaitu:
1)

Rasio Likuiditas (Liquidity Ratios), Rasio ini menyatakan kemampuan
perusahaan jangka pendek untuk memenuhi obligasi (kewajiban) yang jatuh
tempo. Rasio likuiditas ini terdiri dari : current ratio (rasio lancar), quick
ratio, dan cash ratio.

2)

Rasio Aktivitas (Activity Ratios), Rasio ini menunjukkan kemampuan serta
efisiensi perusahaan didalam memanfaatkan harta-harta yang dimilikinya.
Rasio aktivitas ini terdiri dari : inventory turnover, day’s sales in inventory,
receivables turnover, day’s sales in receivables, total asset turnover, dan
capital intensity.
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3)

Rasio

Rentabilitas/Profitabilitas

(Profitability

Ratios),

Rasio

ini

menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan.
Rasio rentabilitas ini terdiri dari: profit margin, return on assets, dan return
on equity.
4)

Rasio Solvabilitas (Solvency Ratios), Rasio ini menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga
disebut leverage uang pinjaman (debt) untuk memperoleh keuntungan. Rasio
leverage ini terdiri dari : debt ratio, debt-equity ratio, cash coverage ratio,
times interest earned ratio dan equity multiplier.

5)

Rasio Pasar (Market Ratios), Rasio ini menunjukkan informasi penting
perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar ini terdiri
dari : price-earnings ratio, earning per share, book value per share, marketto-book ratio, dan ev multiple.

2.5.3. Return On Equity
Return On Equity merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang investor
(Keown, 2011). Semakin tinggi perusahaan menggunakan seluruh modal untuk
menghasilkan laba atau keuntungan bersih semakin tinggi return yang diperoleh investor.
ROE adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan
menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham (Tandelilin, 2010). Secara
matematis peritungan ROE:
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2.5.4. Debt to Equity Ratio
Debt To Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat
leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholders’ equity yang dimiliki
perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman
(utang) terhadap total modal yang dimliki perusahaan. Semakin tinggi DER
menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka penjang) semakin besar
dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban
perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Rumus DER menurut Ross (2010) adalah:

2.5.5. Total Asset Turnover
Total Asset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa
efisiensi seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan
(Brigham & Houston, 2006). Menurut Sartono (1994) perputaran total aktiva
menunjukan bagaimana efektivias perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk
menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. Semakin tinggi
efektivitas perusahaan menggunakan aktiva untuk memperoleh penjualan diharapkan
perolehan laba perusahaan semakin baik. Kinerja perusahaan semakin baik. Kinerja
perusahaan yang semakin baik mencerminkan dampak pada harga saham perusahaan
tersebut akan semakin tinggi dan harga saham yang tinggi memberikan return yang
semakin besar. Dirumuskan sebagai berikut:
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2.5. Tingkat Suku Bunga
Tingkat suku bunga dapat menjadi salah satu pedoman investor dalam
pengambilan keputusan investasi pada pasar modal. Sebagai wahana alternatif investasi,
pasar modal menawarkan suatu tingkat pengembalian (return) pada tingkat risiko
tertentu. Dengan membandingkan tingkat keuntungan dan risiko pada pasar modal
dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan sektor keuangan, investor dapat
memutuskan bentuk investasi yang mampu menghasilkan keuntungan yang optimal.
Tingkat suku bunga sektor keuangan yang lazim digunakan sebagai panduan investor
disebut juga tingkat suku bunga bebas risiko (risk free), yaitu meliputi tingkat suku
bunga bank sentral dan tingkat suku bunga deposito. Di Indonesia tingkat suku bunga
Bank sentral di proxykan pada tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia atau SBI.
Fuadi (2009) mengatakan bahwa investor mau melakukan investasi karena
menginginkan keuntungan atau pertambahan modalnya tanpa menanggung risiko.
Apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan maka hal tersebut akan membuat para
investor akan menarik dananya dan menginvestasikannya ke tempat yang mempunyai
risiko relatif kecil misalnya ke deposito. Sedangkan bila tingkat suku bunga mengalami
penurunan maka dana yang ditanamkan tersebut akan ditarik dan para investor akan
menginvestasikan dananya tersebut ke aspek yang lebih menguntungkan lainya seperti
ke pasar modal dengan membeli saham. Dengan banyaknya investor yang mengalihkan
dananya dari deposito ke pasar modal maka dengan sendirinya akan menyebabkan harga
saham di pasar modal akan naik. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
tingkat suku bunga berpengaruh terhadap return saham. Dengan kata lain, apabila ada
perubahan tingkat bunga, maka akan berpengaruh terhadap harga saham dan otomatis
berpengaruh juga terhadap return saham.
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2.6. Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi return saham dalam
beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan
dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu
No

Judul

Variabel

Penulis

1

Analisis
Pengaruh
Kinerja
Keuangan Dan
Return Saham
Di Bursa Efek
Indonesia

Agus Harjito
dan Rangga
Aryayoga
(2009)







Return Saham
EVA
ROE
ROA
NPM

2

Analisis
Pengaruh
Kinerja
Keuangan
Terhadap
Return Saham
Di Bursa Efek
Jakarta

Ika Rahayu M
(2003)







Return Saham
CR
DER
ROA
PER

3

Analisis
Pengaruh Rasio
Keuangan
Terhadap
Return Saham
Pada
Perusahaan
Non Bank
Perbedaan
Pengaruh
Inflasi, Tingkat
Suku Bunga
dan Nilai Kurs
terhadap saham
Properti dan
Manufactur

Raden Mas
Gian Ismoyo
Kusumo (2011)







Return Saham
ROA
DER
CR
TAT

Rayun Sekar
Meta






Inflasi
Suku bunga
Nilai kurs
Return saham

4

Hasil
Variabel NPM
mempunyai pengaruh
positif yang signifikan
terhadap return saham,
sedangkan variabel
EVA, ROA, dan ROE
tidak mempunyai
pengaruh secara
parsial terhadap return
saham
DER mempunyai
pengaruh positif yang
signifikan terhadap
return saham,
sedangkan CR, ROA
dan PER mempunyai
pengaruh yang tidak
signifikan terhadap
return saham
TAT memiliki
pengaruh positif yang
signifikan terhadap
return saham,
sedangkan ROA, DER
dan CR tidak
berpengaruh signifikan
terhadap return saham
Inflasi berpengaruh
signifikan positif dan
suku bunga
berpengaruh signifikan
negatif terhadap return
saham manfactur
Inflasi dan suku bunga
tidak berpengaruh
terhadap return saham
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5

6

7

8

9

properti
Variabel ROE
mempunyai pengaruh
positif yang signifikan
terhadap return saham,
sedangkan PER dan
EPS tidak mempunyai
pengaruh secara
parsial terhadap return
saham

Kinerja
Keuangan
Terhadap
Return Saham
Pada Industri
Automotive
And Allied
Products Di
Bursa Efek
Indonesia (BEI)
Analisis
Pengaruh PER
Dan ROE
Terhadap
Return Saham
Perusahaan
Yang Masuk
Indeks LQ-45
Di Bursa Efek
Indonesia
Periode 20042008
Analisis
Pengaruh Suku
Bunga,
Volume
Perdagangan
Dan Kurs
Terhadap
Return Saham
Sektor Properti
Yang Listed DI
BEI

Winda Adystya
(2012)






Return Saham
PER
ROE
EPS

Nadia Syukrina
(2009)





Return Saham
PER
ROE

PER dan ROE
berpengaruh secara
positif signifikan
terhadap return saham

Dheny Wahyu
Fuadi (2009)

 Return Saham
 Tingkat Suku
Bunga
 Volume
Perdagangan
 Nilai Tukar
Uang (Kurs)

Analisis
Pengaruh
Kinerja
Keuangan
Terhadap
Return Saham
Analisis
Pengaruh
Rasio
Likuiditas,
Leverage
Aktivitas dan

ST. Nur Aisyah
Rauf (2011)






Return Saham
ROA
ROE
EVA

Secara parsial variabel
tingkat suku bunga dan
nilai tukar mata uang
berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap
return saham sektor
property, sedangkan
secara parsial
variabel volume
perdagangan
berpengaruh positif dan
tidak signifikan
terhadap return saham
sektor properti.
ROA, ROE dan EVA
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
return saham

IG. K. A Ulupui
(2005)







Return Saham
CR
DER
TAT
ROA

CR dan ROA
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap return saham.
Sedangkan DER
menunjukan pengaruh
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10

2.7

Profitabilitas
terhadap Return
Saham ( Studi
Pada
Perusahaan
Makanan dan
Minuman
dengan
Kategori
Industri Barang
Konsumsi di
BEJ
The Impact of
Capital
Structure and
Financial
Performance
on Stock
Returns

positif tetapi tidak
signifikan. Dan TAT
menunjukan pengaruh
negative dan tidak
signifikan.

Wajid Khan,
Arab Naz,
Madiha Khan,
Waseem Khan
Qaiser Khan,
Shabeer Ahmad
(2013)







Stock Return
DER
ROE
CF
EPS

DER, ROE, CF, EPS
mempunyai pengaruh
positif terhadap return
saham

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan landasan teori yang telah dibahas sebelumnya serta penelitian

terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi return saham, maka
dapat disusun suatu kerangka pemikiran teoritis yang dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Return On Equity

Total Assets Turnover

Return Saham

Debt to Equity Ratio

Tingkat Suku Bunga

Sumber: data diolah penulis
Keterangan :


Return On Equity (ROE) sebagai variabel bebas (independent variable)



Total Assets Turnover (TATO) sebagai variabel bebas (independent variable)



Debt to Equity Ratio (DER) sebagai variabel bebas (independent variable)



Tingkat Suku Bunga sebagai variabel bebas (independent variable)



Return Saham adalah variabel terikat (dependent variable)
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2.8

Hipotesa

2.8.1 Hubungan antara Return on Equity terhadap return saham
ROE adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan
perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham (Tandelilin,
2010). Perusahaan yang mampu meningkatkan ROE berarti mempunyai
kemampuan untuk meningkatkan profit. Semakin besar profit semakin besar pula
return

untuk

pemegang

saham.

Dengan

meningkatnya

ROE

maka

memungkinkan perusahaan membayar dividend lebih tinggi (Jogiyanto, 2008).
Ross (2010) mengatakan ROE merupakan rasio untuk mengukur tingkat
pengembalian investasi atas modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. ROE
juga bisa dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu
laba bagi pemegang saham. Rasio ini sering digunakan investor dalam
pengambilan keputusan investasi perusahaan. Semakin tinggi ROE, semakin
tinggi kinerja perusahaan menghasilkan laba. Semakin tinggi laba perusahaan,
semakin tinggi return yang diterima investor. Umumnya terapat korelasi yang
kuat antara pertumbuhan laba dengan perubahaan return saham (Jones, 2007)
H01: Return on Equity tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Ha1: Return on Equity berpengaruh terhadap return saham perusahaan
2.8.2 Hubungan antara Total Asset Turnover terhadap return saham
Total Assets Turnover (TATO) menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan
keseluruhan aktivitas perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan
tertentu atau merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva yang
dimiliki aktivanya dalam menghasilkan penjualan (Sutrisno, 2009). Tinggi
rendahnya harga saham yang berpengaruh terhadap return saham suatu industri
juga dapat disebabkan oleh seberapa efisien penggunaan seluruh aktiva didalam
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menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio TATO berarti semakinefisien
penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dengan perkataan
lain, jumlah aset yang sama dapat memperbesar volume penjualan apabila TATO
ditingkatkan atau diperbesar. TATO ini penting bagi para kreditur dan pemilik
perusahaan, tetapi lebih penting lagi bagi manajemen perusahaan karena
menunjukan efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva di dalam perusahaan
(Syamsuddin, 2007). Maka hipotesis dari variabel ini adalah:
Ho2: Total Asset Turnover tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Ha2: Total Asset Turnover berpengaruh terhadap return saham perusahaan

2.8.3 Hubungan antara Debt to Equity Ratio terhadap return saham
Para kreditor secara umum akan lebih tertarik jika rasio DER lebih
rendah. Semakin rendah rasio tersebut maka semakin tinggi tingkat pendanaan
perusahaan yang berasal dari pemegang saham, dan perlindungan bagi kreditor
semakin besar jika nilai aktiva menyusut atau ketika terjadi kerugian pada
perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2009).
Debt to equity ratio mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan
untuk dijadikan jaminan semua utang. Meningkatnya nilai DER berarti
meningkatnya jumlah utang perusahaan dan menyebabkan investor ragu
menanam modalnya karena resiko utang tinggi. DER yang tinggi berakibat buruk
untuk kinerja perusahaan, karena tingkat utang yang tinggi makan semakin tinggi
beban bunga utang dan mengurangi keuntungan perusahaan. Namun dengan
batas tertentu besarnya DER dapat dimanfaatkan untuk tax saving yang dapat
digunakan untuk meningkatkan arus kas perusahaan yang mempunyai dampak
pada meningkatnya performa dan kinerja perusahaan. Bila performa dan kinerja
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perusahaan meningkat, maka minat investor semakin tinggi dan dampaknya
terhadap return saham akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian
oleh Ika Rahayu (2003) yang mengemukakan bahwa DER berpengaruh terhadap
return saham. Maka hipotesis dari variabel ini adalah:
Ho3: Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Ha3: Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham perusahaan

2.8.4 Hubungan antara Suku Bunga terhadap return saham
Menurut Iswardono (1999, dalam Sugeng 2004), kenaikan suku bunga akan
berakibat terhadap menurunnya return saham begitu juga sebaliknya. Dalam
menghadapi kenaikan suku bunga, para pemegang saham cenderung akan menjual
sahamnya sampai tingkat suku bunga kembali pada tingkat yang dianggap normal.
Kaitan antara suku bunga dan return saham dikemukakan pula oleh Boedie et
al (1995) yang menyatakan bahwa perubahan harga saham dipengaruhi oleh
beberapa faktor, yang salah satunya adalah suku bunga. Hal tersebut didukung pula
dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Rahayu (2003) yang menemukan
secara empiris pengaruh suku bunga terhadap harga saham selama krisis di Indonesia
Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gudono
(1999) bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham. Dari paparan
diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap
harga saham. Dengan kata lain, apabila ada perubahan tingkat suku bunga, maka
akan berpengaruh terhadap harga saham. Maka hipotesis dari variabel ini adalah:

Ho4: Suku bunga tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Ha4: Suku bunga berpengaruh terhadap return saham perusahaan

29
Pengaruh Faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ma.-IBS, 2015

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
Penelitian merupakan proses pencarian solusi atas sebuah masalah setelah
dilakukan studi dan analisa terhadap faktor-faktor yang berpengaruh (Sekaran dan
Bougie, 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kinerja terhadap
return saham yang terdaftar di indeks Kompas 100 periode 2011-2014.
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini merupakan perusahaan yang
tergabung dalam indeks Kompas 100 tahun 2011-2013. Tahap pengambilan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu
pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud dalam
pengambilan sampel yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas
100
2. Penelitian ini akan dilakukan pada periode 2011-2013.
3. Saham tidak pernah delisting dari indeks Kompas 100 selama periode
pengamatan
4. Bukan termasuk saham perusahaan sektor perbankan guna menghindari
kesalahpahaman terkait rasio leverage
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3.3. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh
dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti, data
dipublikasikan dalam statistik maupun jurnal dan informasi yang tersedia dari sumber
yang dipublikasikan dan tidak dipublikasi, tersedia dari dalam atau luar organisasi, serta
data-data yang berguna bagi peneliti. Data sekunder yang dimaksud adalah laporan
keuangan yang telah diaudit selama tahun 2011-2013 yang dipublikasikan. Data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI, www.idx.co.id.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini yaitu metode
dokumentasi, metode penelusuran data online. Metode dokumentasi adalah metode yang
digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2005). Dokumen yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan dan data pendukung
lainnya. Penulis juga melakuan penelusuran online, hal ini dilakukan untuk
mempermudah peneliti memperoleh data dan informasi melalui situs www.idx.co.id
serta situs-situs lainnya yang menjadi pendukung penelitian ini. Selain itu juga peneliti
menggunakan metode studi pustaka, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai
teori yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian penelitian ini.
3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
3.5.1. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variable terikat merupakan variabel yang tidak bebas atau dipengaruhi dengan
variabel independen. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu return saham.
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1. Return Saham
Return merupakan pengembalian yang diperoleh investor dari suatu
investasi (Jogiyanto, 2011). Return ini berupa capital gain (loss) yaitu selisih
antara harga saham saat ini dengan harga saham periode sebelumnya (closing
price pada periode t-1) dibagi dengan harga saham periode sebelumnya
(closing price pada periode t-1). Adapun bentuk rumus dari return saham :

3.5.2. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang
menyebabkan terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel bebas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.

Return On Equity
Merupakan indikator terpenting untuk menilai prospek perusahaan dimasa
yang akan datang dari sudut pandang investor adalah dengan melihat sejauh
mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Semakin besar Return on Equity
(ROE) mencerminkan semakin optimal perusahaan menggunakan modal
sendiri dalam menghasilkan dan meningkatkan laba. Rasio ini dapat dihitung
dengan (Keown, 2011):
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2.

Debt to Equity Ratio
Debt To Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholders’
equity yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau
struktur modal dari total pinjaman (utang) terhadap total modal yang dimliki
perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total utang
(jangka pendek dan jangka penjang) semakin besar dibanding dengan total
modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan
terhadap pihak luar (kreditur). Rumus Debt to equity ratio menurut (Ross,
2010) adalah :

3.

Total Asset Turnover
Total Asset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva untuk menghasilkan
suatu tingkatan penjualan. Rasio TATO mewakili rasio aktivitas dalam
penelitian ini. TATO didapatkan dengan membandingkan pendapatan netto
dengan total aktiva. Rumus Total Asset Turnover adalah (Keown, 2011) :
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4. Tingkat Suku Bunga
Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan Suku Bunga Bank Indonesia yaitu Suku Bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) jangka waktu satu bulanyang dikeluarkan dan dipublikasikan
oleh Bank Sentral Republik Indonesia.
3.1. Operasional Variabel
Variabel

Rumus

Skala

Return On Equity
(ROE)

Rasio

Debt to Equity Ratio
(DER)

Rasio

Total Asset Turnover
(TATO)

Rasio

Tingkat Suku Bunga

Suku Bunga SBI

Return
Saham

Rasio
Rasio

Sumber: data diolah penulis
3.6. Metode Analisis Data
3.6.1. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data penelitian merupakan tahap dimana data-data yang telah
dikumpulkan di dalam penelitian diolah, untuk memberikan hasil dari penelitian dan
kesimpulan penelitian, sehingga dapat menjawab perumusan masalah penelitian.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dijelaskan oleh
Widarjono (2007) bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis data-data yang telah
dikumpulkan secara statistik, untuk kemudian dilakukan uji hipotesis penelitian
terhadap data yang didapat. Perhitungan data

dalam penelitian ini menggunakan
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program e-views untuk windows. Berikut dijabarkan teknik-teknik yang digunakan
peneliti, berdasarkan penelitian terdahulu, untuk mengolah data yang dikumpulkan.
3.6.2. Penentuan Model Regresi Data Panel
Regresi yang dilakukan dengan menggunakan jenis data berupa data panel disebut
sebagai model regresi data panel. Dalam tahap ini, penelitian diharuskan untuk melakukan
pengujian atas struktur model yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan
struktul model regresi atau tidak. Menurut Widarjono (2009) terdapat tiga cara dalam
mendeteksi perubahan struktur model regresi yaitu:
1.

Pendekatan common effect
Merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan
struktural model regresi. Pengujian atas jenis pendekatan ini dilakukan dengan

menganalisa angka probabilitas yang dihasilkan melalui uji chow. Hipotesis
yang diajukan dalam melakukan uji chow tersebut ialah sebagai berikut:
Ho
Ha

2.

: Tidak ada perubahan struktural
: Terdapat perubahan struktural

Uji chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut
dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR),
dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai
berikut (Widarjono, 2009)
1.
2.
3.

Jika nilai probabilitas cross section Chi-square ≤ 0.05 maka hipotesis
nol ditolak.
Jika nilai probabilitas cross section Chi-square ≥ 0.05 maka hipotesis
nol tidak dapat ditolak.
Pendekatan fixed effect dan random effect

Setelah melakukan analisis atas hasil uji chow dan diperoleh hasil bahwa hipotesis
nol ditolak maka perlu dilakukan uji hausman untuk mengetahui perubahan struktural
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dalam pendekatan jenis apa model regresi penelitian, yaitu diantara pendekatan jenis
fixed effect atau random effect. Adapun hipotesis yang diajukan dalam melakukan uji
hausman, yaitu sebagai berikut :

3.

Ho

: Menggunakan pendekatan model jenis random effect

Ha

: Menggunakan

pendekatan model jenis fixed effect

Uji hausman tersebut untuk menentukan pendekatan jenis apa yang akan
digunakan dalam regresi dengan ketentuan pengambilan keputusan atas analisa
hasil uji hausman adalah jika nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari
5% maka hipotesis nol diterima yang berarti bahwa model yang digunakan
dalam regresi data panel menggunakan model random effect. Namun jika
probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 5% maka hipotesis nol ditolak yang
berarti bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel menggunakan
model fixed effect (Widarjono, 2009).

3.6.3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum melakukan pengujiam hipotesis dengan
menggunakan uji regresi linier. Dengan cara ini, diharapkan penelitian dapat terhindar
dari adanya estimasi yang bias karena regresi yang tidakdapat diaplikasikan oleh semua
jenis data.
3.6.3.1.Uji Normalitas
Ghozali (2009) menjelaskan, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak.
Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal.
Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data normal atau mendekati
normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30
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data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal. (Winarno, 2011) Uji
Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jargue-Bera test atau J-B test.
Uji ini mengukur perbedaaan skewness dan kurtosis data dan data dibandingkan dengan
apabila datanya bersifat normal. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah
sebagai berikut :
Ho : Data terdistribusi normal
Ha : Data tidak terdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0
yang artinya residual data berdistribusi normal Winarno (2011).
3.6.3.2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan

terdapat

problem

multikolinearitas.

Salah

satu

untuk

mengetahui

ada/tidaknya multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r)
antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi
diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika
koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah
multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE,
tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar Widarjono (2007).
3.6.3.3.Uji Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas menunjukan bahwa varians variabel tidak sama untuk
semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
tetap, maka disebut Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena, apabila suatu model
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regresi terjadi heterokedastisitas maka perhitungan standard error nya tidak dapat
dipercaya lagi kebenarannya karena varian tidak minimum sehingga, uji hipotesis
berdasarkan uji t dan uji F tidak dipercaya lagi (Winarno, 2011).
Salah satu cara untuk melihat adanya problem heterokedastisitas adalah
dengan metode Park. Uji Park dikembangkan oleh Park pada tahun 1966. Uji Park
menggunakan ln(residu2) sebagai variabel dependennya (Winarno, 2011). Hipotesis dari
uji Park adalah sebagai berikut:
H0:

Tidak ada heteroskedastisitas

Ha:

Ada heteroskedastisitas

Jika nilai probabilitas dari masing-masing variabel indepennya lebih besar dari α=
5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti tidak ada heteroskedastisitas (Winarno,
2011).
3.6.3.4.Uji Autokorelasi
Uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada koorelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode
t-1 (sebelumnya) Ghozali (2009). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem
Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak layak dipakai. Masalah
autokorelasi sering ditemui dalam data time series, sedangkan dalam data cross section
jarang ditemukan adanya unsur autokorelasi. Sebagian besar data time series
menunjukkan adanya autokorelasi positif daripada autokorelasi negatif. Dikarenakan
data time series sering mnunjukkan adanya kesamaan pergerakan naik turun. Menurut
Gujarati (2003) dalam Winarno (2011) autokorelasi disebabkan oleh data yang
mengandung pergerakan naik turun secara musiman, kekeliruan memanipulasi data, data
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time series dan data yang dianalisis tidak bersifat stasioner. Jika terdapat masalah
autokorelasi akan menyebabkan estimator bersifat BLUE. Untuk mengidentifikasi
autokorelasi dapat dilakukan dengan uji durbin watson.
Dalam penelitian ini akan digunakan uji durbin watson. Hipotesa yang digunakan
dalam uji ini adalah sebagai berikut :
Ho : Tidak ada gejala autokorelasi
Ha : Ada gejala autokorelas
Sumber: Widarjono (2009)
Tabel 3.2. Uji Durbin Watson

Nilai statistik d

Autokorelasi
positif

Hasil
Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif
Daerah keraguan-raguan; tidak ada keputusan
Menerima
hipotesis
nol;
tidak
autokorelasi
positif/negative
Daerah keraguan-raguan; tidak ada keputusan
Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif
Ragu-ragu

Tidak
ada Ragu-ragu
autokorelasi

0

2
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Autokorelasi
negatif

4

3.7. Analisis Regresi Berganda
Disebutkan oleh Widarjono (2007) sebagai berikut :
“ Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel
bebas (X1, X2, X3, ........, Xn) dinamakan analisis regresi linier berganda,
dikatakan linier karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami
peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. “
Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh penulis,
dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 variabel, yaitu
Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Inflasi dan Tingkat Suku Bunga.
Persamaan regresi liner berganda pada penelitian ini diadopsi berdasarkan persamaan
estimasi regresi linier Widarjono (2007).
Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai
berikut:
RETURNi,t = β0 + β1ROEi,t + β2 TATOi,t + β3DERi,t + β5SBi,t + εi,t.
Dimana :
RETURNi,t : Return Saham pada perusahaan i dan tahun t
ROEi,t

: Return on Equity pada perusahaan i dan tahun t

TATOi,t

: Total Assets Turnover pada perusahaan i dan tahun t

DERi,t

: Debt to Equity Ratio pada perusahaan i dan tahun t

SBi,t

: Tingkat Suku Bunga pada perusahaan i dan tahun t

β0

: Konstanta

εi,t.

: Error
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3.8. Pengujian Hipotesis
3.8.1. Uji F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau
bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen Ghozali, (2009). Pengujian ini dilakukan dengan
membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan
signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak
3.8.2. Uji T
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen
Ghozali, (2009). Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen
secara parsial terhadap variabel dependen.
Bentuk pengujiannya adalah :
Ho : β i = 0
Ha : β i ≠ 0
i = 1,2,3.
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi)
masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya
sebagai berikut :
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak
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3.8.3. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (

) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
kemampuan

variabel-variabel

independen

dalam

menjelaskan

yang kecil berarti
variabel-variabel

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen Ghozali, (2009).
Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka
digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah
variabel independen dan mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2,
nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke
dalam model.
Nilai adjusted R2 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel independen
dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted R2 semakin
mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen menjelaskan
fluktuasi variabel dependen Widarjono, (2007)
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian
Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan

dana (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana (deficit unit). Di Indonesia,
pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlokasi di kawasan
SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Objek yang digunakan dalam
penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 tahun 20112014 yang selalu aktif diperdagangkan dan mempublikasikan laporan keuangannya selama
tahun penelitian. Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel yang
ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh sebanyak 44 perusahaan yang menjadi sampel dalam
penelitian ini. Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk dalam sampel penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 4.1.berikut ini :

Tabel 4.1. Sampel Perusahaan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Perusahaan
AALI
ADRO
AKRA
ANTM
ASII
ASRI
BHIT
BIPI
BKSL
BSDE
BWPT
CPIN

Sektor
Agriculture
Misclaneous Industry
Trade, Service and Investment
Mining
Misclaneous Industry
Property, Real Estate & Building Construction
Trade, Service and Investment
Mining
Property, Real Estate & Building Construction
Property, Real Estate & Building Construction
Agriculture
Basic Industry and Chemical
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CTRA
13
DILD
14
ENRG
15
16
EXCL
17
GGRM
18
GJTL
19
INCO
20
INDF
21
INDY
22
INTP
23
ISAT
24
ITMG
25
JPFA
26
JSMR
27
KIJA
28
KLBF
29
LPKR
30
LSIP
31
MEDC
32
MLPL
33
MNCN
34
PGAS
35
PTBA
36
PTPP
37
PWON
38
SMCB
39
SMGR
40
SMRA
41
TINS
42
TLKM
43
UNTR
44
UNVR
Sumber: Data diolah penulis

Property, Real Estate & Building Construction
Property, Real Estate & Building Construction
Mining
Infrastructure, Utilities and Transportation
Consumer Goods Industry
Infrastructure, Utilities and Transportation
Mining
Consumer Goods Industry
Consumer Goods Industry
Basic Industry and Chemical
Infrastructure, Utilities and Transportation
Mining
Basic Industry and Chemical
Infrastructure, Utilities and Transportation
Property, Real Estate & Building Construction
Consumer Goods Industry
Property, Real Estate & Building Construction
Agriculture
Mining
Trade, Service and Investment
Trade, Service and Investment
Infrastructure, Utilities and Transportation
Mining
Property, Real Estate & Building Construction
Property, Real Estate & Building Construction
Basic Industry and Chemical
Basic Industry and Chemical
Property, Real Estate & Building Construction
Mining
Infrastructure, Utilities and Transportation
Trade, Service and Investment
Consumer Goods Industry

Informasi yang terkandung di dalam tabel 4.1 di atas adalah perusahaan papan utama
di Indeks KOMPAS 100 yang menjadi objek penelitian ini. Dengan total objek penelitian
sebanyak 44 perusahaan dan periode pengamatan penelitian yaitu sejak tahun 2011 sampai
tahun 2014, sehingga didapatkan total observasi pada penelitian adalah sejumlah 176
observasi.
44
Pengaruh Faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ma.-IBS, 2015

Berkaitan dengan hasil uji normalitas pada saat dilakukan regresi atas seluruh
observasi tersebut menunjukkan bahwa hasil residual yang tidak berdistribusi normal. Maka
dari itu penulis melakukan outlier pada beberapa observasi. Berikut ini merupakan daftar
observasi yang dijadikan outlier di dalam penelitian, yakni:
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Yang di Outlier
No.
Kode Perusahaan
1
AKRA
2
ASII
3
ASRI
4
BHIT
5
BIPI
6
BKSL
7
BWPT
8
CPIN
9
CTRA
10
DILD
11
ENRG
12
GGRM
13
INDY
14
ISAT
15
JPFA
16
KIJA
17
KLBF
18
LSIP
19
MEDC
20
MLPL
21
MNCN
22
PTPP
23
PWON
24
SMRA
25
TLKM
Sumber : data diolah oleh penulis

Tahun Obeservasi
2011
2012
2014
2011-2012
2011
2011
2014
2012
2014
2014
2012
2011
2011 dan 2013
2013
2012-2013
2011
2012
2011
2012 dan 2014
2011 dan 2013-2014
2012
2011 dan 2014
2012 dan 2014
2013-2014
2013
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4.2.

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.

RETURN
0.044553
0.022222
0.711340
-0.460526
0.257919

ROE
0.186503
0.160000
1.260000
-0.060000
0.192084

TATO
0.692018
0.584645
4.109073
0.054676
0.554072

DER
1.053217
0.770000
6.710000
0.130000
0.890419

SUKU_BUNGA
6.696626
7.500000
7.750000
0.057500
1.184036

Sumber : data diolah oleh penulis
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel Return On
Equity (ROE) pada perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 tahun 2011-2014
adalah sebesar 18,6503% dimana ROE tertinggi mencapai 126% dicapai oleh Unilever
Indonesia Tbk. tahun 2013 dan ROE terendah yaitu -6% terjadi pada XL Axiata Tbk. di tahun
2014. Sedangkan standar deviasi ROE dalam indeks KOMPAS 100 periode 2011-2014
adalah sebesar 0,192084%.
Variabel Total Asset Turnover dalam penelitian ini memiliki rata – rata 0,692018.
Pada tahun 2012 Unilever Indonesia Tbk. memiliki Total Asset turnover tertinggi yakni
sebesar 4,109073 kali, sedangkan yang terendah dimiliki oleh Sentul City TBK. di tahun
2014 dengan perputaran sebesar 0,054676 kali. Standar Deviasi TATO dalam indeks
KOMPAS 100 periode 2011-2014 adalah sebesar 0,554072 kali.

Rata-rata variabel Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan yang termasuk dalam
indeks KOMPAS 100 tahun 2011-2014 adalah sebesar 1,053217 kali dimana DER tertinggi
yang mencapai 6,71 kali dicapai oleh Alam Sutera Realty Tbk. pada tahun 2014 dan DER
terendah yaitu 0,13 kali terjadi pada Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. pada tahun 2014.
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Sedangkan standar deviasi DER untuk indeks KOMPAS 100 tahun 2011-2014 adalah sebesar
0.563582.
Variabel Suku Bunga pada perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100
tahun 2011-2014 memiliki rata – rata sebesar 6,753333% dimana Suku Bunga tertinggi yang
mencapai 7,75% pada tahun 2014 dan Suku Bunga terendah yaitu 5.75% terjadi pada tahun
2012. Sedangkan standar deviasi Suku Bunga untuk indeks KOMPAS 100 periode 20112014 adalah sebesar 0.888492%.
Terakhir, variabel Return Saham yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 tahun
2011-2014 memiliki rata – rata sebesar 0,044553 dimana return saham tertinggi dicapai oleh
PP (Persero) Tbk. dengan return saham sebesar 0,711340 dan nilai terendah dimiliki oleh
ASII. dengan return saham sebesar -0,426605. Standar deviasi untuk return saham yang
termasuk dalam indeks KOMPAS 100 tahun 2011-2014 senilai 0,257919.
4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel
Sebelum melakukan regresi pada data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan
jenis model estimasi yang akan digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel.
Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan
data panel, yaitu pendekatan common effect, fixed effect,dan random effect.
Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama dengan
melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jenis
pendekatan common effect atau fixed effect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas sesuai
dengan ketentuan maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah
jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu berupa random effect ataukah fixed effect. Tabel
4.5 adalah hasil dari Uji Chow yang telah dilakukan pada model penelitian.
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Tabel 4.4 Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIX
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

1.422285
71.070002

d.f.

Prob.

(43,95)
43

0.0793
0.0045

Berdasarkan tabel Uji Chow pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai probability dari
Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar 0,0045, yang memiliki arti nilai Chi
Square tersebut berada pada < 0.05 sehingga Ho ditolak. Dikarenakan Ho ditolak, maka
penelitian ini perlu dilakukan uji hausmann.
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Pada Model Penelitian
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOM
Test cross-section random effects
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

3.448285

4

0.4858

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai probability
dari Cross-Section random adalah sebesar 0,4858 yang memiliki arti nilai tersebut diatas 0.05
sehingga Ha ditolak sehingga model yang digunakan adalah random effect.
Dari hasil uji Chow dan Hausman, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini
adalah random effect mdel. Model ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian yang ada
pada fixed effect model.
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4.2.3. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk
mengetahui apakah residual dari model yang digunakan tersebut telah terdistribusi normal
atau tidak. Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan dinyatakan
valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal (Widarjono, 2009).
Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan model penelitian yang telah
digunakan :
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas
12

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 143

10
8
6
4
2
0

-0.4

-0.2

0.0

0.2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.001167
-0.030195
0.520271
-0.505840
0.252075
0.199518
2.163702

Jarque-Bera
Probability

5.115976
0.077460

0.4

Berdasarkan informasi pada tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa residual pada model
penelitian ini telah berdistribusi normal. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan bentuk
dari grafik histogram. Selain itu, berdasarkan pada angka statistik yang dihasilkan, telihat
nilai probabilitas 0,077460. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai residual telah berdistribusi
normal karena nilai statistik dari nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05, sehingga dapat
menerima hipotesis nol yang berarti residual data telah berdistribusi normal.
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4.2.4. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh
dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model telah memenuhi
asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang ideal atau
menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE).
Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non multikolineritas, non
heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2009).
4.2.4.1.Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk
mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen. Apabila terdapat
hubungan antar variabel independen maka akan terdeteksi adanya multikolinearitas. Model
yang baik adalah model yang tidak mengandung adanya multikolinearitas, namun kondisi
pencapaian

BLUE

pada

model

tidak

memerlukan

asumsi

bebas

dari

masalah

multikolinearitas (Widarjono,2009). Di bawah ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada
model penelitian ini :
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

RETURN
ROE
TATO
DER
SUKU_BUNGA

Uji

RETURN

ROE

TATO

DER

SUKU_BUNGA

1.000000
0.002445
0.011972
0.200175
-0.037443

0.002445
1.000000
0.392197
0.062981
-0.050360

0.011972
0.392197
1.000000
-0.017001
-0.090061

0.200175
0.062981
-0.017001
1.000000
0.151412

-0.037443
-0.050360
-0.090061
0.151412
1.000000

multikolinieritas

ini

digunakan

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara variabel
independen di dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat
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koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0.85 maka diduga
terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi
dibawah 0.85 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono,
2009).
Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.7 didapatkan hasil besaran korelasi antara
variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 tidak ada
satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel independen
yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas.
4.2.4.2.Uji Heterokedastisitas
Heteroskedastisitas menunjukan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua
pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak
terjadi heteroskedastisitas. Salah

satu

cara

untuk

melihat

adanya

problem

heterokedastisitas adalah dengan metode Park. Hipotesis dari uji Park adalah sebagai
berikut:
H0:

Tidak ada heteroskedastisitas

Ha:

Ada heteroskedastisitas
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Tabel 4.8 Hasil Uji Heterodiksitas

Dependent Variable: LNRESID2
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/25/15 Time: 14:46
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 44
Total panel (unbalanced) observations: 143
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
TATO
DER
SUKU_BUNGA

-2.356762
-0.631505
-0.241347
-0.089871
-0.159357

1.010486
0.580789
0.346431
0.197711
0.142886

-2.332304
-1.087323
-0.696667
-0.454558
-1.115273

0.0211
0.2788
0.4872
0.6501
0.2667

Berdasarkan uji Park di atas, nilai probabilitas dari masing-masing variable
indpendennya lebih besar dari α= 5%, maka H0 tidak dapat ditolak yang berarti tidak ada
heteroskedastisitas.
4.2.4.3.Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual
observasi lainnya (Winarno, 2011). Cara untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi adalah
dengan uji Durbin-Watson (DW). Uji DW merupakan salah satu uji yang banyak dipakai
untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.037151
0.240729
7.943376
2.042035

52
Pengaruh Faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ma.-IBS, 2015

Hasil uji DW di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson Stat sebesar
2,042035. Nilai ini berada diantara 1,54 dan 2,46. Dapat disimpulkan bahwa H0 tidak dapat
ditolak yang berarti tidak ada autokorelasi.
4.2.5. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda merupakan analisis hasil regresi atas model penelitian. Hal
ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang telah dibentuk pada
BAB I penelitian ini, khususnya untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen penelitian. Pada saat melakukan pengolahan data dengan menggunakan
software EViews versi ke 8, telah dilakukan pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan
model apa yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil uji Chow dan uji
Hausman pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini
menggunakan pendekatan model jenis fixed effect. Tabel 4.10 merupakan hasil regresi model
penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan jenis tersebut :

Tabel 4.10 Hasil Regresi Model Penelitian

Dependent Variable: RETURN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/25/15 Time: 14:20
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 44
Total panel (unbalanced) observations: 143
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
TATO
DER
SUKU_BUNGA

0.079959
-0.018740
0.011362
0.055674
-0.014465

0.128943
0.074282
0.046607
0.026163
0.018060

0.620116
-0.252277
0.243790
2.127922
-0.800941

0.5362
0.8012
0.8078
0.0351
0.4245
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Pada hasil regresi yang ditampilkan pada tabel 4.12, maka bisa diperoleh persamaan
model regresi sebagai berikut :
Q = 0,079959 -0,018740ROE +0,011632TATO +0,055674DER – 0,014465SUKUBUNGA
Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut ini :
1. Konstanta 0,079959 yang artinya tanpa variabel ROE, TATO, DER dan Suku Bunga
maka akan terjadi kenaikan return saham sebesar 0,079959 pada perusahaan.
2. Nilai koefisien ROE sebesar -0,018740 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu satuan
ROE pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan return
saham pada periode t mengalami penurunan sebesar 0,018740.
3. Nilai koefisien TATO sebesar 0,011532 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu
satuan TATO pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan
return saham pada periode t mengalami kenaikan sebesar 0,011532.
4. Nilai koefisien DER sebesar 0,055674 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu satuan
DER pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan mengakibatkan return
saham pada periode t mengalami kenaikan sebesar 0,055674.
5. Nilai koefisien Suku Bunga sebesar -0,014465 menunjukkan apabila terjadi kenaikan satu
satuan Suku Bunga pada periode t dan variabel lain dianggap tetap maka akan
mengakibatkan return saham pada periode t mengalami kenaikan sebesar 0,014465.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel
independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan Uji-t, kemudian dilanjutkan
dengan pengujian ketepatan model regresi data panel dengan Uji F beserta pengujian
goodness of fit terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (Rsquare adjusted).
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4.2.6. Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.6.1.Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu
Return On Equity (ROE), Total Asset Turnover (TATO), Debt to Equity Ratio (DER) dan
Suku Bunga terhadap return saham dengan membandingkan antara probabilitas dengan
tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila
probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas
(signifikansi) > 0,05 maka terima Ho.
Tabel 4.11. Hasil Uji t
Dependent Variable: RETURN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/25/15 Time: 14:20
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 44
Total panel (unbalanced) observations: 143
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
TATO
DER
SUKU_BUNGA

0.079959
-0.018740
0.011362
0.055674
-0.014465

0.128943
0.074282
0.046607
0.026163
0.018060

0.620116
-0.252277
0.243790
2.127922
-0.800941

0.5362
0.8012
0.8078
0.0351
0.4245

Hipotesis 1 :
H01: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Return On Equity (ROE)
terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.
Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Return On Equity (ROE)
terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di Bursa
Efek Indonesia periode 2011-2014.

55
Pengaruh Faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ma.-IBS, 2015

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel return on equity (ROE) memiliki
probabilitas sebesar 0,8012 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,8012 > 0,05) yang
artinya menerima H0, mengindikasikan bahwa return on equity (ROE) secara parsial tidak
memiliki pengaruh yang terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks
KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil ini sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Harjito dan Aryayoga (2009).
Hipotesis 2 :
H02: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Total Asset Turnover
(TATO) terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS
100 di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013
Ha2: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Total Asset Turnover (TATO)
terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di
Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Total Asset Turnover (TATO)
memiliki probabilitas sebesar 0,8078 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,8078>0,05)
yang artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa Total Asset turn over (TATO) secara
parsial tidak memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam
indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh IG. K. A. Ulupui dan menyatakan bahwa DER tidak
bermanfaat untuk memprediksi return satu tahun kedepan. Berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Raden Mas G. I. Kusumo (2011) yang menunjukan variabel TATO
berpengaruh signifikan terhadap return saham.
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Hipotesis 3 :
H03 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Debt Equity Ratio (DER)
terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di
Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.
Ha3: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Debt Equity Ratio (DER)
terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di
Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Debt Equity Ratio (DER) memiliki
probabilitas sebesar 0,0351 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,0351< 0,05) yang
artinya menolak H0, mengindikasikan bahwa Debt Equity Ratio (DER) secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam
indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013, dengan demikian hasil ini
konsiten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wajid Khan (2013) dan Ika Rahayu (2003).
Rahayu mengatakan walaupun DER mempunyai pengaruh signifikan dan positif bukan
berarti perusahaan bukan berarti perusahaan dapat menentukan tingkat proporsi hutang
setinggi-tingginya, karena proposi hutang yang besar akan menimbulkan resiko yang besar
pula, dan pemodal akan menetapkan tingkat keuntungan yang lebih besar lagi terhadap setiap
rupiah yang ditanam di perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan turun.

Hipotesis 4 :
H06 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Suku Bunga terhadap
return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek
Indonesia periode 2011-2014.
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Ha6: Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara Suku Bunga terhadap return
saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di

Bursa Efek

Indonesia periode 2011-2014.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Suku Bunga memiliki probabilitas
sebesar 0,4245 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,4245>0,05) yang artinya menerima
H0, mengindikasikan bahwa Suku Bunga secara parsial tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di
Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Hasil uji parsial tersebut sesuai dengan penelitian
R. S. Meta (2010) bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap return saham.
Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Fuadi (2009) dengan hasil tingkat suku bunga
berpengaruh signifikan negatif terhadap return saham.
Dari hasil uji t (parsial) di atas, dapat disimpulkan ternyata, dari empat variabel
independen (ROE, TATO, DER dan Suku Bunga) yang diduga memengaruhi secara
signifikan terhadap return saham terdapat satu variabel (DER) yang secara statistik
mempengaruhi return saham perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014.

4.2.6.2.Uji Simultan (Uji F)
Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel
yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel- variabel independen
(dalam hal ini variabel ROE, TATO, CR, PBV, DER dan LnSIZE) terhadap variabel
dependen (dalam hal ini return saham) secara keseluruhan dengan menggunakan tingkat
signifikansi sebesar 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

58
Pengaruh Faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ma.-IBS, 2015

Hipotesis 5 :
H05:

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Return on Equity
(ROE), Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), dan Suku Bunga
terhadap return saham perusahaan indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada periode 2011-2014.

Ha5 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Return on Equity (ROE),
Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), dan Suku Bunga terhadap
return saham perusahaan indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada
periode 2011-2014.
Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih kecil atau sama dengan
0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05
maka terima Ho. Yang artinya bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang
memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel
berikut ini :
Tabel 4.12 Hasil Uji F
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.355910
0.335709
0.239918
1.199156
0.031402

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.037151
0.240729
7.943376
2.042035

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah

Dari hasil uji F (Simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas
(F-statistik) sebesar 0,0314024 dimana nilai probabilitas ini di bawah tingkat signifikansi
sebesar 5% (0,031402 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan) menolak
Ho dan menerima Ha, artinya bahwa Return on Equity (ROE), Total Asset Turn Over
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(TATO), Debt to Equity Ratio (DER), dan Suku Bunga secara simultan berpengaruh terhadap
return saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014.
4.2.6.3.Koefisien Determinasi (R2)
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. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen,
maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted

. Adjusted

disesuaikan dengan

jumlah variabel independen dan ukuran sampel.
Tabel 4.13.
Hasil Koefisien Determinasi
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.355910
0.335709
0.239918
1.199156
0.031402

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.037151
0.240729
7.943376
2.042035

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai Adjusted
sebesar 0,335709 atau 33,57%. Hal ini menunjukan bahwa variabel Return on Equity
(ROE), Total Asset Turn Over (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), dan Suku Bunga
menjelaskan variasi return saham sebesar 33,57%. Sisanya yaitu atau 66,43% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
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4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh Return on Equity Terhadap Return Saham
Dalam penelitian ini ROE memiliki tingkat signifikansi 0,8012 atau melebihi 0.05
yang artinya variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Nilai koefisien dari
ROE menunjukan pengaruh negatif yang artinya terjadi penurunun tingkat return on equity
selama periode penelitian yang menyebabkan para investor tidak melihat variabel return on
equity sebagai acuan dalam menentukan investasinya.
Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Harjito dan Aryayoga (2009). Hal ini
kemungkinan disebabkan antara lain oleh kondisi sosial, politik, serta ekonomi Indonesia
yang tidak stabil sehingga mengakibatkan tingginya resiko bisnis serta ketidakpastian tingkat
pendapatan yang akan diterima oleh investor, para pelaku pasar dalam dalam mengambil
keputusan investasi di BEI kurang memperhatikan aspek fundamental perusahaan, adanya
kemungkinan praktek praktek windows dressing terhadap laporan keuangan tersebut agar
kinerja perusahaan tampak lebih baik.
4.3.2. Pengaruh Total Asset Turnover Terhadap Return Saham
Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa Total Asset Turnover tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap return saham. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh IG.K.A. Ulupui dan dalam penelitianannya mengatakan bahwa DER tidak bermanfaat
untuk memprediksi return satu tahun ke depan namun hasilnya akan berbeda jika untuk
memprediksi return dua tahun ke depan.
4.3.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham
Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini
ditunjukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0351 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05.
Dengan demikian penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika rahayu
dan Wajid Khan.
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Hal ini sejalan dengan teori trade-off bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat
pajak (tax shield) dari pembiayaan utang terhadap masalah yang disebabkan oleh potensi
kebangkrutan (Brigham & Houston, 2009). Beban bunga yang muncul akibat pembiayaan
utang memberikan manfaat pajak dikarenakan, beban bunga merupakan beban yang boleh
mengurangi pajak (deductible expense). Akibatnya, menggunakan lebih banyak utang akan
mengurangi pajak sehingga menaikkan laba dan meningkatkan return saham.

4.3.4. Pengaruh Suku Bunga Terhadap Return Saham
Tingkat suku bunga dapat menjadi salah satu pedoman investor dalam pengambilan
keputusan investasi pada pasar modal. Sebagai wahana alternatif investasi, pasar modal
menawarkan suatu tingkat pengembalian (return) pada tingkat risiko tertentu. Dengan
membandingkan tingkat keuntungan dan risiko pada pasar modal dengan tingkat suku bunga
yang ditawarkan sektor keuangan, investor dapat memutuskan bentuk investasi yang mampu
menghasilkan keuntungan yang optimal. Di Indonesia tingkat suku bunga Bank sentral di
proxykan pada tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia atau SBI (Husnan, 1998).
Kenaikan suku bunga akan berakibat terhadap menurunnya return saham begitu juga
sebaliknya. Dalam menghadapi kenaikan suku bunga, para pemegang saham cenderung akan
menjual sahamnya sampai tingkat suku bunga kembali pada tingkat yang dianggap normal.
Kenaikan suku bunga akan sangat berpengaruh bagi pelaku pasar modal. Akibat
meningkatnya suku bunga, para pemilik modal akan lebih suka menanamkan uangnya di
bank dari pada berinvestasi dalam bentuk saham.
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Tingkat Suku Bunga
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4245 di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya
menerima Ho maka variabel Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap return saham
perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100 periode 2011-2014.
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4.4.

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh faktor internal (ROE,

TATO, dan DER) dan Suku Bunga terhadap return saham perusahaan, terdapat beberapa hal
yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor maupun
perusahaan yang bersangkutan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan ukuran
perusahaan terhadap return saham yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 periode 20112014.
Penelitian ini mengambil perusahaan yang termasuk dalam indeks KOMPAS 100 dan
termasuk dalam saham – saham utama di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 sebagai
objek dari penelitian ini, dan didapatkan 44 perusahaan yang memenuhi kriteria dimana
perusahaan tersebut selalu aktif diperdagangkan dan mempublikasikan laporan keuangannya
selama periode penelitian. Secara umum penelitian ini mengacu pada kondisi empat tahun
terakhir dengan melihat kondisi keuangan perusahaan untuk dapat mengetahui tingkat
pengembalian yang diperoleh.
Rasio solvabilitas diwakilkan oleh Debt to Equity Ratioi menunjukan komposisi atau
struktur modal dari total pinjaman terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Para
investor berpandangan, semakin tinggi tingkat DER perusahaan, maka hal ini menunjukan
pula semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga tingkat risiko
perusahaan akan menjadi semakin besar dalam mempengaruhi kewajiban hutangnya. Dalam
penelitian ini, Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh signifikan.
Ika Rahayu (2003) mengatakan walaupun DER mempunyai pengaruh signifikan dan
positif bukan berarti perusahaan bukan berarti perusahaan dapat menentukan tingkat proporsi
hutang setinggi-tingginya, karena proposi hutang yang besar akan menimbulkan resiko yang
besar pula, dan pemodal akan menetapkan tingkat keuntungan yang lebih besar lagi terhadap
setiap rupiah yang ditanam di perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan turun.
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Hal ini didukung dengan teori trade-off bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat
pajak (tax shield) dari pembiayaan utang terhadap masalah yang disebabkan oleh potensi
kebangkrutan (Brigham & Houston, 2009). Beban bunga yang muncul akibat pembiayaan
utang memberikan manfaat pajak dikarenakan, beban bunga merupakan beban yang boleh
mengurangi pajak (deductible expense). Akibatnya, menggunakan lebih banyak utang akan
mengurangi pajak sehingga menaikkan laba dan meningkatkan return saham. Berikut ini
adalah susunan perusahaan dengan DER per sektor:
Tabel 4.14 Perusahaan dengan DER rata-rata
Perusahaan
AALI
BWPT
LSIP
CPIN
INTP
JPFA
SMCB
SMGR
GGRM
INDF
INDY
KLBF
UNVR
EXCL
GJTL
ISAT
JSMR
PGAS
TLKM
ANTM
BIPI
ENRG
INCO
ITMG
MEDC
PTBA
TINS

Sektor
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Basic Industry and Chemical
Basic Industry and Chemical
Basic Industry and Chemical
Basic Industry and Chemical
Basic Industry and Chemical
Consumer Goods Industry
Consumer Goods Industry
Consumer Goods Industry
Consumer Goods Industry
Consumer Goods Industry
Infrastructure, Utilities and Transportation
Infrastructure, Utilities and Transportation
Infrastructure, Utilities and Transportation
Infrastructure, Utilities and Transportation
Infrastructure, Utilities and Transportation
Infrastructure, Utilities and Transportation
Mining
Mining
Mining
Mining
Mining
Mining
Mining
Mining
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DER rata-rata 2011-2014
0.405
0.6925
1.7775
0.5925
1.3525
1.0625
0.66
1.67
1.735
1.115
1.01
0.46
3.9875
1.425
0.9175
1.09
0.9725
0.195
3.9875
0.117443319
1.5225
1.36
0.8975
0.46
0.685
0.5
0.88

Misclaneous Industry
ADRO
Misclaneous Industry
ASII
Property, Real Estate & Building Construction
ASRI
Property, Real Estate & Building Construction
BKSL
Property, Real Estate & Building Construction
BSDE
Property, Real Estate & Building Construction
CTRA
Property, Real Estate & Building Construction
DILD
Property, Real Estate & Building Construction
KIJA
Property, Real Estate & Building Construction
LPKR
Property, Real Estate & Building Construction
PTPP
Property, Real Estate & Building Construction
PWON
Property, Real Estate & Building Construction
SMRA
Trade, Service and Investment
AKRA
Trade, Service and Investment
BHIT
Trade, Service and Investment
MLPL
Trade, Service and Investment
MNCN
Trade, Service and Investment
UNTR
Sumber: data diolah penulis
Profitabilitas sering dijadikan sebagai alat oleh investor untuk menentukan keputusan
investasinya. Tetapi dalam penelitian ini variabel profitabilitas tidak dilihat sebagai suatu hal
yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil probabilitasnnya yang diatas 0.05. Nilai
koefisien ROE bernilai negatif, hal ini disebabkan oleh pengaruh pendapatan yang diperoleh
perusahaan yang terdaftar di Indeks KOMPAS 100. Rata- rata perusahaan mengalami
kerugian.
Sama halnya dengan rasio aktivitas yang diwakilkan oleh variabel Total Asset
Turnover. TATO merupakan pembagian dari penjualan (sales) perusahaan terhadap total aset
perusahaan. Perputaran total aset dalam penelitian ini memiliki koefisien negatif. Hal ini
disebabkan pula oleh tingkat pendapatan yang kecil.

Variabel eksternal dalam penelitian ini diukur berdasarkan tingkat Suku bunga. Hasil
uji T menunjukan 0,4245 yang diartikan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap
return saham. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Meta (2005) yang menemukan bahwa
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1.01
1.795
0.57
1.3775
1.425
1.5675
0.3375
1.1225
1.55
3.9875
1.12
1.605
0.59
1.425
0.61
2.32
0.895

suku bungatidak berpengaruh terhadap return saham pada interval 12 bulan. Variabel suku
bunga tidak berpengaruh dapat disebabkan karena tipe investor di Indonesia adalah investor
yang lebih suka melakukan transaksi saham dalam jangka waktu pendek
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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 :
a) Berdasarkan hasil pengujian, Return on Equity tidak berpengaruh terhadap return
saham yang terdaftar di Indeks Kompas 100
b) Berdasarkan hasil pengujian, Total Asset Turnover tidak berpengaruh terhadap
return saham yang beredar di Indeks Kompas 100
c) Berdasarkan hasil pengujian, Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return
saham yang beredar di Indeks Kompas 100
d) Berdasarkan hasil pengujian, Suku Bunga berpengaruh terhadap return saham
yang beredar di Indeks Kompas 100
Berdasarkan hasil pengujian F-statistik, seluruh variabel secara bersama – sama
berpengaruh terhadap return saham yang beredar di Indeks Kompas 100

5.2.

Keterbatasan Penelitian
Di dalam penelitan ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut
adalah :
1. Variabel yang digunakan terbatas pada rasio keuangan ( Return on Equity, Total
Asset Turnover dan Debt Equity Ratio) dan Suku Bunga.
2. Periode penelitian ini hanya selama empat tahun.
3. Objek dari penelitian yang dilakukan ini adalah perusahaan – perusahaan
golongan utama yang tergabung dalam Indeks Kompas 100.
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5.3.

Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Bagi investor dan calon investor, variabel Debt to Equity Ratio bisa
dijadikan salah satu bahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil
keputusan investasi saham yang tepat, dikarenakan variabel tersebut
berpengaruh terhadap Return Saham perusahaan yang terdaftar di indeks
Kompas 100 periode 2011-2014. Investor dapat memilih perusahaan dalam
penilitian ini di tabel 4.14 dan membandingkan DER tiap sektor mana yang
paling baik mungkin dengan rata-tiap sektor.
2. Bagi pihak emiten terutama yang terdaftar di indeks Kompas 100 agar
mencari dan menjaga titik optimal DER dimana perusahaan bisa
mendapatkan manfaat tax deductible sehingga return saham meningkat
sehingga minat para investor tinggi untuk menanamkan modalnya tapi tidak
terlalu tinggi yang menyebabkan investor ragu untuk menanamkan modal.
3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah rasio keuangan
lainnya seperti; NPM, ROA, EVA dan rasio lainnya karena sangat
dimungkinkan rasio keuangan lain yang tidak dimasukkan penelitian ini
berpengaruh terhadap return saham. Selain itu dapat menambahkan variabel
makro ekonomi yang lain seperti inflasi, nilai tukar dan sebagainya, serta
menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang juga dengan
memperbesar sampel penelitian untuk melakukan analisis yang lebih baik
dan akurat terhadap harga saham perusahaan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Data angka variabel setiap perusahaan
perusahaan
AALI
AALI
AALI
AALI
ADRO
ADRO
ADRO
ADRO

tahun
Return
ROE
TATO
2011 -0.17176
0.30
2012 -0.09217
0.27
2013 0.274112
0.19
2014 -0.03386
0.18
2011 -0.30588
0.23
2012 -0.10169
0.13
2013 -0.31447
0.07
2014 -0.04587
0.07

AKRA
AKRA
AKRA
ANTM
ANTM
ANTM
ANTM
ASII

2012 0.371901
2013 0.054217
2014 -0.05829
2011 -0.33878
2012 -0.20988
2013 -0.14844
2014 -0.02294
2011 0.356554

ASII
ASII
ASRI
ASRI
ASRI
ASRI

2013
2014
2011
2012
2013
2014

BHIT
BHIT

1.055670271
0.931118084
0.847078664
0.647327438
0.704617876
0.556238287
0.487859505
0.334509127

DER
SUKU_BUNGA
0.21
6
0.33
5.75
0.46
7.5
0.62
7.75
1.32
6
1.23
5.75
1.11
7.5
1.23
7.75

0.15
0.11
0.10
0.18
0.23
0.32
-0.05
0.28

1.838719663
1.52652995
1.078170861
0.68063108
0.530221187
0.516728175
0.255928813
1.058903994

1.80
1.73
1.77
0.41
0.54
0.71
0.87
1.02

5.75
7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75
6

-0.10526
0.091912
0.559322
0.304348
-0.28333
0.302326

0.21
0.18
0.22
0.26
0.17
0.58

0.90600671
0.854560245
0.229885138
0.223489933
0.25535201
0.172729774

1.02
0.96
1.16
1.31
1.71
6.71

7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75

2013
2014

-0.37037
-0.15

0.02
0.05

0.363218161
0.194231689

0.89
1.16

7.5
7.75

BIPI
BIPI
BIPI

2012
2013
2014

-0.0439
-0.43367
0.09009

0.00
0.12
0.04

0.079726609
0.142268297
0.156380814

0.20
1.82
1.79

5.75
7.5
7.75

BKSL
BKSL
BKSL
BSDE
BSDE
BSDE

2012 -0.28679
2013 -0.16931
2014 -0.33758
2011 0.088889
2012 0.132653
2013 0.162162

0.05
0.09
0.00
0.12
0.14
0.22

0.101183235
0.090194439
0.054675999
0.219461661
0.222466715
0.254351566

0.28
0.55
0.59
0.55
0.59
0.68

5.75
7.5
7.75
6
5.75
7.5
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BSDE
BWPT
BWPT
BWPT

2014 0.399225
2011 -0.13178
2012 0.232143
2013 -0.03623

0.19
0.22
0.16
0.08

0.14315616
0.247503505
0.192199932
0.184543258

0.55
1.52
1.95
1.84

7.75
6
5.75
7.5

CPIN

2011 0.168478

0.38

2.029561253

0.43

6

CPIN
CPIN
CTRA
CTRA
CTRA

2013 -0.07534
2014
0.12
2011 0.542857
2012 0.481481
2013
-0.0625

0.25
0.16
0.06
0.01
0.14

1.632277728
1.133135147
0.189011379
0.221166365
0.252403408

0.58
0.76
0.51
0.77
1.06

7.5
7.75
6
5.75
7.5

DILD
DILD
DILD

2011
-0.4
2012 0.313725
2013
-0.0597

0.04
0.05
0.08

0.164999271
0.207171304
0.200625924

0.50
0.54
0.84

6
5.75
7.5

ENRG

2011 0.435484

0.03

0.122321135

1.83

6

ENRG
ENRG
EXCL
EXCL
EXCL
EXCL

2013 -0.14634
2014 0.428571
2011 -0.14623
2012 0.259669
2013 -0.08772
2014 -0.06442

0.20
0.05
0.21
0.18
0.07
-0.06

0.348145116
0.258507115
0.600333185
0.591436724
0.5279621
0.368251582

1.61
1.50
1.28
1.31
1.63
3.56

7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75

GGRM
GGRM
GGRM
GJTL
GJTL
GJTL
GJTL
INCO
INCO
INCO
INCO
INDF
INDF
INDF
INDF

2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014

-0.09267
-0.254
0.445238
0.304348
-0.25833
-0.24494
-0.15179
-0.34359
-0.26563
0.12766
0.367925
0.05641
0.271739
0.128205
0.022727

0.15
0.15
0.13
0.15
0.21
0.02
0.00
0.19
0.04
0.02
0.07
0.15
0.14
0.09
0.10

1.181148959
1.09191806
0.851711722
1.024861472
0.977373607
0.804710765
0.620912056
0.513163669
0.414613718
0.404028892
0.325086112
0.845973065
0.843828001
0.739274378
0.584645199

0.56
0.73
0.77
1.61
1.35
1.68
1.63
0.37
0.36
0.33
0.29
0.70
0.74
1.04
1.11

5.75
7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75

INDY

2012

-0.34713

0.09

0.319395597

1.29

5.75

INDY

2014

-0.13559

-0.02

0.338742239

1.48

7.75
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INTP
INTP
INTP
INTP
ISAT
ISAT

2011
2012
2013
2014
2011
2012

0.068966
0.316716
-0.10913
0.25
0.046296
0.141593

0.23
0.25
0.22
0.16
0.05
0.03

0.765117004
0.759842471
0.702488695
0.536681715
0.39440256
0.405953594

0.15
0.17
0.16
0.13
1.77
1.85

6
5.75
7.5
7.75
6
5.75

ISAT
ITMG
ITMG
ITMG
ITMG
JPFA

2014
-0.0241
2011 -0.23842
2012 0.075032
2013 -0.31408
2014 -0.46053
2011 0.214286

0.01
0.51
0.43
0.24
0.22
0.18

0.341809127
1.508973283
1.635529582
1.565045882
1.485950949
1.891154051

2.50
0.46
0.49
0.44
0.45
1.18

7.75
6
5.75
7.5
7.75
6

JPFA
JSMR
JSMR
JSMR
JSMR

2014 -0.22131
2011 0.226277
2012 0.297619
2013 -0.13303
2014 0.492063

0.01
0.14
0.16
0.11
0.11

1.119358311
0.231450261
0.366420923
0.362918381
0.288007219

2.15
1.32
1.53
1.61
1.79

7.75
6
5.75
7.5
7.75

KIJA
KIJA
KIJA
KLBF

2012 0.052632
2013
-0.035
2014 0.528497
2011 0.046154

0.10
0.03
0.08
0.23

0.197887541
0.331864637
0.231376622
1.318724852

0.78
0.97
0.94
0.27

5.75
7.5
7.75
6

KLBF
KLBF
LPKR
LPKR
LPKR
LPKR

2013 0.179245
2014
0.464
2011 -0.02941
2012 0.515152
2013
-0.09
2014 0.120879

0.23
0.17
0.09
0.12
0.11
0.09

1.414232853
1.061634266
0.229450724
0.247703594
0.21297562
0.171568574

0.33
0.30
0.94
1.17
1.21
1.17

7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75

LSIP
LSIP
LSIP
MEDC

2012 0.022222
2013 -0.16087
2014 -0.02073
2011 -0.28148

0.18
0.12
0.10
0.57

0.557692236
0.518337715
0.415656714
0.441870481

0.20
0.21
0.21
2.02

5.75
7.5
7.75
6

MEDC

2013 0.288344

0.02

0.351129535

1.82

7.5

MLPL

2012 0.357616

0.02

0.897402454

1.00

5.75

MNCN

2011 0.393617

0.16

0.612677095

0.29

6
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MNCN
MNCN
PGAS
PGAS
PGAS
PGAS
PTBA
PTBA
PTBA
PTBA

2013
0.05
2014 -0.03238
2011 -0.28249
2012 0.448819
2013 -0.02717
2014 0.340782
2011 -0.24401
2012 -0.12968
2013
-0.3245
2014 0.22549

0.23
0.17
0.36
0.39
0.33
0.22
0.38
0.34
0.25
0.23

0.678331468
0.362941694
0.631686637
0.659259477
0.687920297
0.463981672
0.919568468
0.910839367
0.959927225
0.882928821

0.24
0.58
0.80
0.66
0.60
0.93
0.41
0.50
0.55
0.71

7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75

PTPP
PTPP

2012
2013

0.71134
0.39759

0.19
0.21

0.936032332
0.938801123

4.16
5.26

5.75
7.5

PWON

2011

-0.16667

0.16

0.257298409

1.42

6

PWON

2013

0.2

0.28

0.325846114

1.27

7.5

SMCB
SMCB
SMCB
SMCB
SMGR
SMGR
SMGR
SMGR
SMRA
SMRA

2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012

-0.03333
0.333333
-0.21552
-0.03956
0.21164
0.384279
-0.10726
0.144876
0.137615
0.532258

0.14
0.16
0.11
0.06
0.27
0.27
0.25
0.22
0.16
0.21

0.687088563
0.740523763
0.650303357
0.437705143
0.833034519
0.737356035
0.79567867
0.78645775
0.291305102
0.31841116

0.45
0.45
0.70
0.92
0.35
0.46
0.41
0.37
2.27
1.85

6
5.75
7.5
7.75
6
5.75
7.5
7.75
6
5.75

TINS
TINS
TINS
TINS
TLKM
TLKM

2011 -0.39273
2012 -0.07784
2013 0.038961
2014 -0.23125
2011 -0.11321
2012 0.283688

0.20
0.09
0.11
0.07
0.25
0.27

1.331792091
1.282175221
0.742386748
0.507816694
0.697867138
0.692679291

0.43
0.34
0.61
0.73
0.69
0.66

6
5.75
7.5
7.75
6
5.75

TLKM
UNTR
UNTR
UNTR
UNTR
UNVR
UNVR

2014
2011
2012
2013
2014
2011
2012

0.20
0.21
0.18
0.13
0.13
1.13
1.22

0.476159826
1.185454102
1.112389878
0.889302465
0.881406168
2.238935265
2.278122306

0.71
0.69
0.56
0.61
0.56
1.85
2.02

7.75
6
5.75
7.5
7.75
6
5.75

0.332558
0.107143
-0.25237
-0.03553
-0.08684
0.139394
0.109043
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UNVR
UNVR

2013 0.247002
2014 0.242308

1.26
0.74

4.109073058
2.E+00

2.14
1.77

7.5
7.75

Lampiran 2. Uji Statistik Deskriptif
RETURN

ROE

TATO

DER

SUKU BUNGA

SAHAM
MEAN

0.044553

0.206643

0.692018

1.053217

6.696626

MEDIAN

0.022222

0.16

0.584645

0.77

7.5

MAXIMUM 0.711340

1.26

4.109073

6.71

7.75

MINIMUM

-0.460526

-0.06

0.054676

0.13

0.0575

STD. DEV.

0.257919

0.192084

0.554072

0.890419

1.184036

Lampiran 3. Uji Normalitas
12

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2014
Observations 143

10
8
6
4
2
0

-0.4

-0.2

0.0

0.2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-0.001167
-0.030195
0.520271
-0.505840
0.252075
0.199518
2.163702

Jarque-Bera
Probability

5.115976
0.077460

0.4
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Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik
a) Uji Multikolinearitas

RETURN
1.000000
0.002445
0.011972
0.200175

ROE
0.002445
1.000000
0.392197
0.062981

TATO
0.011972
0.392197
1.000000
-0.017001

DER
0.200175
0.062981
-0.017001
1.000000

SUKU_BUNGA
-0.037443
-0.050360
-0.090061
0.151412

SUKU_BUNGA -0.037443

-0.050360

-0.090061

0.151412

1.000000

RETURN
ROE
TATO
DER

b) Uji Heterodasitas
Dependent Variable: LNRESID2
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/25/15 Time: 14:46
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 44
Total panel (unbalanced) observations: 143
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
TATO
DER
SUKU_BUNGA

-2.356762
-0.631505
-0.241347
-0.089871
-0.159357

1.010486
0.580789
0.346431
0.197711
0.142886

-2.332304
-1.087323
-0.696667
-0.454558
-1.115273

0.0211
0.2788
0.4872
0.6501
0.2667

c) Uji autokolerasi

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.037151
0.240729
7.943376
2.042035
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Lampiran 5. Hasil Uji Regresi Model Penelitian
Dependent Variable: RETURN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/25/15 Time: 14:20
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 44
Total panel (unbalanced) observations: 143
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
TATO
DER
SUKU_BUNGA

0.079959
-0.018740
0.011362
0.055674
-0.014465

0.128943
0.074282
0.046607
0.026163
0.018060

0.620116
-0.252277
0.243790
2.127922
-0.800941

0.5362
0.8012
0.8078
0.0351
0.4245

Lampiran 6. Hasil Uji T
Dependent Variable: RETURN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/25/15 Time: 14:20
Sample: 2011 2014
Periods included: 4
Cross-sections included: 44
Total panel (unbalanced) observations: 143
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
TATO
DER
SUKU_BUNGA

0.079959
-0.018740
0.011362
0.055674
-0.014465

0.128943
0.074282
0.046607
0.026163
0.018060

0.620116
-0.252277
0.243790
2.127922
-0.800941

0.5362
0.8012
0.8078
0.0351
0.4245

Lampiran 6. Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.355910
0.335709
0.239918
1.199156
0.031402

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.037151
0.240729
7.943376
2.042035
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