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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
I.
1.1.

PENDAHULUAN
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
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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.
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
keputusan baik untuk pemberian kredit maupun pembelian saham dan investasi.
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
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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).

1.2

Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini berfokus pada Turnover Intention sebagai variabel

independent terhadap variabel dependent, yaitu Pay Satisfaction, Organizational
Commitment, Job Satisfaction, Job Security. Objek Penelitian ini adalah karyawan
Frontliner PT Bank Mandiri Area Bintaro yang meliputi divisi Customer Service dan
Teller non-outsourcing.
1.3

Rumusan Permasalahan

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?
5. Apakah ROE, TATO, DER dan suku bunga berpengaruh secara bersama-sama
terhadap return saham yang tercatat dalam indeks Kompas 100 periode 20112014?
1.4

Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan ROE (Return on Equity)
terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas
100 periode 2011-2014
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2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan TATO (Total Asset Turnover)
terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat dalam indeks Kompas
100 periode 2011-2014
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.
II.

Landasan Teori

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1. 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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2.1.2

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.
2.1.3

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
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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” 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.
2.1.4

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 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).
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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.
2.1.5

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).
2.1.6

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).
2.1.7

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.
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2.1.8

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.
2.2 Rerangka Konseptual
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).
H01: Return on Equity tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Ha1: Return on Equity berpengaruh terhadap return saham perusahaan
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 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).
Ho2: Total Asset Turnover tidak berpengaruh terhadap return saham
perusahaan
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Ha2: Total Asset Turnover berpengaruh terhadap return saham perusahaan
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).
Ho3: Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Ha3: Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham perusahaan
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.
Ho4: Suku bunga tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan
Ha4: Suku bunga berpengaruh terhadap return saham perusahaan

Andre R. Fernandez M. – 200912008
Pengaruh faktor..., Andre Rizky Fernandez Malau, Ak.-IBS, 2015

9

2.3

Model Penelitian

Return On Equity

Total Assets Turnover

Return Saham
Debt to Equity Ratio

Tingkat Suku Bunga

Sumber: Data diolah penulis

III.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Model Penelitian
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.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Populasi dan Sampel
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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3.5. Operasionalisasi Variabel
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen atau variabel terikat
serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.5.1. Tabel Operasional Variabel
Variabel

Rumus

Skala

Return On Equity

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Rasio

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Rasio

(TATO)

𝑁𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Rasio

Tingkat Suku Bunga

Suku Bunga SBI

Rasio

Return

𝑃𝑖𝑡 − 𝑃𝑖𝑡−1
𝑃𝑖𝑡−1

Rasio

(ROE)
Debt to Equity Ratio
(DER)
Total Asset Turnover

Saham

IV.
4.1.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
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 2011-2014 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.
4.2.

Analisis Regresi Berganda
Pada hasil regresi yang ditampilkan pada tabel, maka bisa diperoleh

persamaan model regresi sebagai berikut :
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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.
Berdasarkan tabel hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa :
1.

Uji Hipotesis Pertama
Dari hasil uji t (parsial), 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).

2. Uji Hipotesis Kedua
Dari hasil uji t (parsial), variabel Total Asset Turnover (TATO) memiliki
probabilitas sebesar 0,8078 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,8078>0,05)
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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.
3. Uji Hipotesis Ketiga
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.
4. Uji Hipotesis Keempat
Dari hasil uji t (parsial), 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.
5. Uji Hipotesis Kelima
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 (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), dan Suku
Bunga secara simultan berpengaruh terhadap return saham perusahaan yang
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termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode
2011-2014.
Dari hasil koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukan bahwa nilai
Adjusted 𝑅 2 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.
4.3. Implikasi Manajerial
Rasio solvabilitas diwakilkan oleh Debt to Equity Ratio 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.
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..
Sedangkan variabel ROE, TATO dan Suku Bunga dalam penelitian ini terbukti tidak
berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dengan demikian setiap kenaikan
maupun penurunan variabel trsebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap
perubahan tingkat return saham perusahaan.
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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.

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
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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 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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
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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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