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ABSTRAK 

Return saham merupakan harapan dari investor atas dana yang 

diinvestasikan melalui saham, dimana hasilnya berupa yield dan capital gain 

(loss). Besarnya return saham yang akan diperoleh oleh investor dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi perekonomian maupun kinerja 

dari perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan yang baik biasanya akan berdampak 

terhadap peningkatan return saham. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus untuk 

menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan struktur modal terhadap return 

saham perusahaan pada indeks LQ-45 di BEI periode 2011-2015. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Berganda dan dan Uji T dengan level signifikansi 5% serta diolah dengan 

menggunakan EViews 7.0. Setelah melewati metode purposive sampling, 

diperoleh jumlah sampel sebesar 22 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-

45 periode 2011-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return 

saham sedangkan variabel independennya adalah ROE, CFR, dan DER 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ROE berpengaruh 

positif signifikan terhadap return saham, sedangkan CFR dan DER berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap return saham. Hasil ini juga memberikan 

implikasi kepada manajemen, praktisi, dan akademisi untuk mempertimbangkan 

ROE dalam memprediksi return saham. 

 

Kata kunci : Return saham, Kinerja Keuangan, Struktur Modal. 
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ABSTRACT 

Stock return is the expectations of investors on funds invested through 

shares, which the results are yield and capital gain (loss). The amount of stock 

returns to be obtained by investors can be influenced by several factors, such as 

economic conditions or  the company’s performance. Good performance of the 

company will usually affected by stock returns’s enchancement. Therefore, these 

research focuses on analyzing the influence of financial performance and capital 

structure on company’s stock returns in the LQ-45 index in IDX period 2011-

2015.  

The methods that used in these research are multiple regression analysis 

and T-test with significance level of 5% and processed by EViews 7.0. After doing 

purposive sampling method, the number of sample that obtained is 22 companies 

that include in LQ-45 index period 2011-2015. The dependent variable in these 

research is stock returns, meanwhile the independent variables in these research 

are ROE, CFR, and DER.  

The results of these research partially show that ROE had a positive and 

significant effect on stock returns, meanwhile CFR and DER had a positive and 

insignificant effect on stock returns. These results also have implications for the 

management, practitioners, and academics to consider ROE in predicting stock 

returns. 

 

Keywords : Stock Returns, Financial Performance, Capital Structure.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Setiap perusahaan didirikan pasti memiliki tujuan. Tujuan perusahaan itu 

sendiri dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek sosial. Aspek 

ekonomis bertujuan dalam menciptakan laba, pelanggan, keinginan konsumen, 

tenaga produk, kualitas, harga, kuantitas dan pelanggan. Kemudian aspek sosial 

bertujuan agar perusahaan memperhatikan keinginan investor, karyawan, 

penyedia, faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas. 

 Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan tersebut dikenal 2 fungsi 

perusahaan, yaitu fungsi operasi dan fungsi manajemen. Apabila kedua fungsi 

tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan akan dapat menjalankan 

operasinya dengan lancar, terkoordinasi, terintegrasi. Agar kegiatan operasional  

dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi dan terintegrasi, maka perusahaan 

pasti membutuhkan suntikan modal. Modal disini dapat berasal dari modal sendiri 

maupun modal asing. Namun, modal yang berasal dari modal sendiri tersebut 

memiliki keterbatasan, sehingga modal asing lebih memungkinkan digunakan 

oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kelancaran operasional dan 

investasinya dimasa yang akan datang. Modal asing tersebut dapat berbentuk surat 

hutang (obligasi) maupun surat kepemilikan terhadap perusahaan (saham). 
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 Untuk menentukan mana yang lebih baik bagi perusahaan apakah 

menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham, maka dapat dilihat dari struktur 

modalnya terlebih dahulu. Apabila struktur modalnya telah didominasi oleh 

hutang (pinjaman dari pihak lain), maka cara yang dianggap tepat adalah dengan 

menerbitkan saham. Hal ini bertujuan agar rasio hutang terhadap modal dapat 

terjaga dengan baik sehingga akan tercipta struktur modal yang aman terkendali. 

 Menurut Jogiyanto (2013) salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan 

tambahan modal adalah menambah jumlah dan kepemilikan dengan menerbitkan 

saham baru yang dapat dijual dengan ditawarkan ke publik (go public). Menurut 

peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek 

bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, 

menyatakan bahwa setiap perusahaan yang akan melakukan go public harus 

memenuhi segala persyaratan dan ketentuan tentang pencatatan efek di Bursa. 

Setelah perusahaan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, maka segala 

pergerakan harga saham secara otomatis dipengaruhi oleh permintaan dan 

penawaran. Semakin tinggi permintaan atas saham tersebut maka harga saham 

akan melonjak tinggi. Dan semakin besar selisih harga pembelian dengan harga 

penjualan mengakibatkan gain (return) yang diperoleh semakin besar. Oleh sebab 

itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham dibutuhkan 

kemampuan yang jeli dalam memilih saham yang benar-benar likuid dan memiliki 

prospek masa depan yang cerah sehingga hasil yang diperoleh juga optimal.  

 Berdasarkan sumber dari Bursa Efek Indonesia sudah terdapat 17 

perusahaan yang melakukan IPO (initial public offering) pada tahun 2015, 
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meskipun kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu belum terlalu baik untuk 

melakukan kegiatan investasi. Dengan semakin meningkatnya jumlah emiten di 

pasar modal khususnya instrumen saham yang sampai saat ini sudah mencapai 

523 emiten dan jumlah investor saham di Bursa Efek Indonesia yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada April 2016 saja telah mencapai 

608.425 investor. Serta dengan jumlah aset yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

per 30 April 2016 yang selalu didominasi oleh kepemilikan investor asing 

menandakan bahwa pasar modal Indonesia masih berpotensi dan masih mendapat 

kepercayaan yang tinggi dari investor luar negeri. Berikut data dan grafik 

mengenai informasi diatas yang diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI). 

Gambar 1.1  

Grafik Jumlah Investor Saham di Bursa Efek Indonesia  

 

Sumber: KSEI (2016) 
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Tabel 1.1 

Tabel Jumlah Aset yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(dalam triliun rupiah) 

Bulan 
Aset 

Lokal 
Aset 

Asing  Total 
Februari 2015  1,341,432 2,002,865 3,344,297 
Maret 2015 1,369,771 2,053,503 3,423,274 
April 2015 1,298,623 1,884,517 3,183,140 
Mei 2015 1,337,631 1,928,691 3,266,322 
Juni 2015 1,305,456 1,829,285 3,134,741 
Juli 2015 1,302,612 1,786,441 3,089,053 
Agustus 2015 1,255,103 1,670,897 2,926,000 
lSeptember 2015 1,204,499 1,550,409 2,754,908 
Oktober 2015 1,256,064 1,663,843 2,919,907 
November 2015 1,236,479 1,642,700 2,879,179 
Desember 2015 1,289,729 1,732,843 3,022,572 
Januari 2016 1,265,405 1,708,838 2,974,243 
Februari 2016 1,283,006 1,751,895 3,034,901 
Maret 2016 1,340,906 1,794,816 3,135,722 
April 2016 1,340,409 1,780,592 3,121,001 

Sumber: KSEI (2016) 

 Karena adanya kepercayaan yang tinggi dari investor asing, itu 

mengindikasikan bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu alternatif 

investasi yang menguntungkan bagi investor, karena tujuan utama dari seorang 

investor adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian (return) yang optimal 

yang akan diterima di masa yang akan datang. Menurut Jogiyanto (2013) return 

saham adalah harapan dari investor atas dana yang diinvestasikan melalui saham, 

dimana hasilnya berupa yield dan capital gain (loss). Selisih harga investasi saat 

ini yang lebih tinggi dari periode yang lalu maka akan terjadi capital gain, bila 

sebaliknya maka terjadi capital loss (Halim, 2009). Selain return, investasi saham 

juga memiliki risiko, sehingga investor tidak sepenuhnya memperoleh return dari 
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investasi saham. Risiko saham dalam investasi saham adalah capital loss dan 

risiko likuidasi. Fenomena yang berkaitan dengan return dapat dilihat pada tabel 

1.2 dan gambar 1.2. Hal ini bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan 

dari return LQ-45. Kenaikan dan penurunan return LQ-45 bisa disebabkan karena 

beberapa faktor, seperti kondisi perekonomian global maupun dalam negeri serta 

kinerja dari emiten-emiten (perusahaan) yang tergabung dalam indeks LQ-45 

yang berdampak terhadap perolehan laba bersih perusahaan. Karena adanya 

kenaikan dan penurunan return LQ-45, sebagaimana bisa dilihat pada tabel 1.2 

bahwa pada tahun 2011, 2012 dan 2014 terjadi kenaikan return saham, namun 

sebaliknya pada tahun 2013 dan 2015 terjadi penurunan return saham.    

Penurunan return LQ-45 akan mencerminkan penurunan mayoritas harga 

saham perusahaan pada indeks LQ-45, begitu juga apabila terjadi kenaikan return 

LQ-45 akan mencerminkan kenaikan mayoritas harga saham perusahaan pada 

indeks LQ-45. Setiap kenaikan atau penurunan harga saham biasanya akan diikuti 

dengan kenaikan atau penurunan return saham. Karena terdapat perbedaan hasil 

return tahunan LQ-45 yang bisa positif atau negatif akan menyulitkan investor 

dalam membuat keputusan investasi, sehingga diperlukan adanya analisis 

mengenai informasi kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut untuk 

memprediksi  seberapa besar return yang akan diperoleh di masa yang akan 

datang apakah mengalami kenaikan atau penurunan. 
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Tabel 1.2 

Pergerakan Indeks LQ-45 

Tahun Harga Penutupan Kenaikan/Penurunan % 

2015 792.033 (106.548) -11.86% 

2014 898.581 187.446  26.36% 

2013 711.135 (23.907) -3.25% 

2012 735.042 61.536  9.14% 

2011 673.506 175.218  35.16% 
 Sumber: di olah dari Indonesia Stock Exchange (IDX) 

Gambar 1.2 

Pergerakan Indeks LQ-45 

 

    

Sumber: di olah dari Indonesia Stock Exchange (IDX) 

 Untuk memperoleh imbal hasil yang optimal dibutuhkan kemampuan 

dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Salah satu informasi yang 

digunakan dalam memberikan penilaian kinerja suatu perusahaan adalah laporan 

keuangan. Suatu laporan keuangan dikatakan memiliki kandungan informasi bila 

publikasi dari laporan keuangan tersebut menyebabkan timbulnya reaksi pasar. 

Dalam bahasa teknis pasar modal istilah reaksi pasar ini mengacu pada pada 

Pengaruh kinerja..., Thahrun Dimas Suwerpi, Ak.-IBS, 2016



7 
 

 
Indonesia Banking School 

 

perilaku investor dan perilaku pasar lainnya untuk melakukan transaksi (baik 

dengan cara membeli atau menjual saham) sebagai tanggapan atas keputusan 

penting emiten yang disampaikan ke pasar. Reaksi pasar ini akan ditunjukan 

dengan adanya perubahan dari harga sekuritas yang bersangkutan (Husnan, 2005). 

Hal senada juga disampaikan oleh Jogiyanto (2013), informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung 

nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar. 

 Untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur 

dengan menganalisis laporan keuangan. Menurut Sharpe et. al., (2006) analisis 

laporan keuangan dapat membantu analis memahami situasi terkini perusahaan, 

kemana arah perusahaan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta 

bagaimana faktor itu mempengaruhinya. Kemudian untuk menganalisis laporan 

keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis rasio keuangan. Analisis rasio 

keuangan sendiri menurut Subramanyam dan Wild (2010) dapat mengungkapkan 

hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi 

dan trend yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing 

komponen yang membentuk rasio. Sedangkan rasio keuangan menurut Gibson 

(2011) jika digunakan dengan benar, maka rasio keuangan dapat menjadi alat 

yang efektif dalam mengevaluasi likuiditas, posisi utang, dan profitabilitas 

perusahaan, dan mungkin tidak ada alat yang lebih efektif daripada penggunaan 
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rasio keuangan secara tepat dalam mengevaluasi di mana perusahaan secara 

finansial dan memproyeksikan masa depan keuangan perusahaan. 

 Penilaian kinerja keuangan dapat diukur dari aspek profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Menurut Gibson (2011) profitability menjadi perhatian penting bagi pemegang 

saham karena memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen. Maka perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi akan mendapatkan respon positif dari pemegang 

saham, respon positif tersebut akan berdampak pada meningkatnya return saham. 

Salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan sebagai indikator oleh 

investor adalah Return on Equity (ROE). ROE merupakan variabel penting dalam 

analisa sekuritas karena merupakan komponen kunci dalam menentukan 

pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividen (Jones, 2014). Sehingga peneliti 

berkeyakinan jika ROE akan mempengaruhi return saham. Hal ini disebabkan 

apabila laba perusahaan tumbuh maka dividen juga akan tumbuh. Dividen yang 

tumbuh akan menarik bagi investor untuk menginvestasikan dananya, sehingga 

secara otomatis dengan adanya peningkatan permintaan maka harga saham juga 

akan meningkat. Harga saham yang meningkat akan mempengaruhi return saham. 

Hasil penelitian Khan et.al., (2013), Ghi (2015) menunjukkan bahwa ROE 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ginting (2012), Susilowati & 

Turyanto (2011), Budialim (2013) yang menunjukkan bahwa ROE tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Akibat adanya perbedaan hasil terhadap 

penelitian sebelumnya, mengindikasikan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil 
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sehingga perlu dilakukannya penelitian kembali. Hal ini juga didukung oleh teori 

yang dikemukakan oleh Godfrey et al (2010), yaitu jika perusahaan memberikan 

sinyal berupa profitabilitas yang meningkat maka investor akan merespon positif 

sinyal tersebut. Ini berarti bahwa apabila ROE mengalami kenaikan, maka return 

juga akan mengalami kenaikan. 

 Penilaian kinerja keuangan juga bisa didasarkan pada laporan arus kas. 

Laporan arus kas bertujuan untuk menyediakan informasi arus kas masuk dan arus 

kas keluar untuk satu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan 

penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas menjadi aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan (Subramanyam & Wild, 2010). Dalam penelitian ini 

variabel pengukuran yang digunakan adalah rasio arus kas (pertumbuhan arus 

kas). Hal ini dikarenakan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan merupakan 

aktivitas perusahaan yang terkait langsung dengan laba, sehingga akan berdampak 

terhadap perubahan tingkat return. Di samping itu, investor juga cenderung untuk 

melihat arus kas perusahaan, apakah positif atau negatif. Jika nilainya positif, 

maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dananya di perusahaan 

tersebut. Naiknya minat investor akan mengakibatkan bertambahnya permintaan 

dan secara otomatis akan meningkatkan harga saham. Harga yang meningkat akan 

di ikuti dengan kenaikan return saham. Hasil penelitian Ginting (2012), Khan 

et.al, menunjukkan bahwa rasio arus kas berpengaruh terhadap return saham. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yocelyn & 

Christiawan (2012), Ghi (2015) yang menunjukkan bahwa rasio arus kas tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Akibat adanya perbedaan hasil terhadap 
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penelitian sebelumnya, mengindikasikan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil 

sehingga perlu dilakukannya penelitian kembali. Hal ini juga didukung oleh teori 

yang dikemukakan oleh Godfrey et al (2010), yaitu jika perusahaan memberikan 

sinyal berupa informasi positif maka investor akan merespon positif sinyal 

tersebut. Ini berarti bahwa apabila CFR mengalami kenaikan, maka return juga 

akan mengalami kenaikan. 

 Selain menganalisa kinerja keuangan, investor juga dapat melihat dan 

menganalisa dari posisi struktur modalnya perusahaan. Struktur modal merupakan 

bauran komposisi hutang dan ekuitas yang digunakan yang akan memberikan 

biaya modal yang paling rendah sehingga berperan memaksimumkan nilai 

perusahaan (Titman et,.al, 2011). Dalam definisi lain struktur modal atau 

kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang 

jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham (Weston & 

Copeland, 2005). Sedangkan menurut peneliti, rasio struktur modal menunjukkan 

seberapa besar suatu perusahaan menggunakan hutang sebagai modal. Salah satu 

rasio yang sering dikaitkan dengan rasio struktur modal adalah Debt to Equity 

Ratio (DER). Peneliti berkeyakinan bahwa DER akan mempengaruhi return 

saham. Hal ini disebabkan apabila komposisi hutang terhadap modal cukup tinggi, 

biasanya investor tidak tertarik karena akan berdampak terhadap rendahnya laba 

perusahaan yang akan didistribusikan kepada pemegang saham. Ini dikarenakan 

perusahaan akan lebih mengutamakan pembayaran kewajibannya atas bunga 

pinjaman. Namun sebagian investor berkeyakinan bahwa hutang yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan sedang tumbuh, karena menggunakan 
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hutangnya untuk kegiatan ekspansi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan 

tersebut, tetap tidak akan merubah pengaruh DER terhadap return saham. Hasil 

penelitian Isye (2009), Susilowati & Turyanto (2011), Khan et.al., (2013) 

menunjukkan bahwa rasio DER memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Hermawan (2012), Malintan (2013), Nirayanti & Widhiyani (2014), Sugiarto 

(2011), Gharaibeh (2014) yang menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham. Akibat adanya perbedaan hasil terhadap penelitian 

sebelumnya, mengindikasikan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil sehingga 

perlu dilakukannya penelitian kembali. Hal ini juga didukung oleh teori yang 

dikemukakan oleh Ross et., al. (2010), yaitu sebuah perusaahan yang lebih sukses 

akan mengambil lebih banyak hutang sehingga investor yang rasional cenderung 

menyimpulkan tingginya nilai perusahaan dari tingginya tingkat hutang. Ini 

berarti bahwa apabila DER mengalami kenaikan maka return juga akan 

mengalami kenaikan. 

 Berdasarkan fenomena return saham serta adanya beberapa penelitian 

terdahulu yang saling bertentangan (research gap), maka peneliti tertarik untuk 

meneliti kembali mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Struktur Modal 

terhadap Return Saham Perusahaan pada Indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2011-2015”.   

 Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Khan, 

et.al., (2013) yang berjudul The Impact of Capital Structure and Financial 

Performance on Stock Returns. Populasi dalam penelitian tersebut adalah 
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perusahaan tektils Pakistan. Kemudian sampel yang digunakan sebesar 69 

perusahaan tektils yang terdaftar pada Bursa Saham Pakistan. Teknik pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah ordinary least square regressions 

(OLS). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa DER, ROE, CFR, 

EPS, TIE berpengaruh positif signifikan. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) 

penelitian ini tidak menggunakan EPS sebagai proxy variable rasio profitabilitas 

dan TIER sebagai proxy variable rasio solvabilitas. (2) Pengamatan yang 

dilakukan dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2003-2009. Sedangkan 

tahun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah periode 2011-2015. 

(3) Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan perusahaan yang termasuk 

ke dalam indeks LQ-45. 

1.2. Pembatasan Masalah 

1. Objek penelitian ini hanya pada perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Penelitian ini hanya menguji pengaruh kinerja keuangan dan struktur 

modal yang terdiri dari Return on Equity (ROE), Cash Flow Ratio (CFR) 

dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham. 

3. Periode pengamatan yang digunakan yaitu, tahun 2011-2015. 
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1.3. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015. 

2. Apakah Cash Flow Ratio (CFR) berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015. 

3. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap return 

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Cash Flow Ratio (CFR) terhadap return 

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return 

saham perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi para investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau alat 

bantu analisis terhadap saham-saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek 

Indonesia, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan 

saham mana yang layak dibeli. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran 

kinerja perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam indeks LQ-45 

yang didasarkan pada informasi laporan keuangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, dengan sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan yang digunakan. 
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 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan yang terkait 

dengan struktur modal, kinerja keuangan dan return saham serta penelitian-

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, kerangka pemikiran teoritis serta 

penjelasan mengenai pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang operasional variabel dan objek 

penelitian yang digunakan, sumber data yang dipakai, metode pengumpulan data, 

metode pengolahan data serta metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 BAB IV : HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang 

terdiri atas gambaran umum objek penelitian serta analisis data pembahasan. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

serta saran yang dapat berguna bagi peneliti selanjutnya demi hasil penelitian 

yang lebih baik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Signalling Theory (Teori Sinyal) 

Teori sinyal menjelaskan tentang kewajiban suatu perusahaan dalam 

memberikan informasi (sinyal) tentang perusahaan kepada pengguna laporan 

keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi tersebut dapat berbentuk 

berita baik (good news) atau berita buruk (bad news). Informasi tersebut juga 

menjadi dasar pertimbangan bagi investor sebelum memutuskan berinvestasi di 

perusahaan mana. Namun dalam kenyataannya manajer perusahaan (pihak 

internal) sering memiliki informasi yang lebih baik daripada investor luar 

(pihak eksternal). 

Menurut pernyataan Scott (2012) “a signal is a action taken by a hight-

type manager that would not be rational if that manager was low type.“ (Sinyal 

adalah tindakan yang diambil oleh manajer tingkat atas, dimana tindakan 

tersebut tidak akan rasional apabila dilakukan oleh manajer tingkat rendah). 

Hal tersebut menjadikan informasi (sinyal) memiliki kredibilitas, karena 

irasional bagi manajer tingkat rendah meniru manajer tingkat atas, dan pasar 

mengetahui ini. Sebagai contoh, kualitas audit dapat menjadi sinyal bagi 

penerbitan saham baru. Manajer rasional tidak senang untuk menggunakan 

auditor berkualitas tinggi (berbiaya mahal) ketika perusahaan pada posisi 
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tingkat rendah. “mengapa membayar mahal untuk mengungkapkan prospek 

yang berkredibilitas rendah”, kasus yang sama juga terjadi dalam penunjukkan 

penjamin emisi (underwriter) oleh perusahaan (Scott, 2012). 

  Sedangkan menurut pernyataan Godfrey, et al., (2010), manajer secara 

sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap terdapat perubahan metode 

akuntansi harus menerangkan bahwa informasi telah diubah dan keputusan 

investasi harus berubah. Perubahan keputusan investasi tersebut harus 

dicerminkan pada harga saham, volume perdagangan dan volatilitas. Apabila 

manajer mengharapkan pertumbuhan yang besar bagi perusahaan di masa 

depan, maka mereka akan mengirimkan sinyal tersebut kepada para investor 

melalui akun. Akibatnya, jika investor mempercayai sinyal tersebut maka harga 

saham akan meningkat dan para pemegang saham (dan manajer yang bertindak 

dalam kepentingan mereka) akan memperoleh keuntungan (Godfrey, et al., 

2010). 

2.1.2. Teori Efisiensi Pasar 

  Menurut Jones (2014), teori efisiensi pasar adalah sebuah pasar yang 

dimana semua informasi harga saham tercermin secara cepat dan sepenuhnya. 

Pada pasar efisiensi memerlukan penyesuaian terhadap informasi baru ada 

secara cepat dan informasi tersebut langsung diketahui oleh masyarakat. 

Sedangkan dalam Tandelilin (2010), menyatakan bahwa pasar yang efisien 

adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah 
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mencerminkan semua informasi yang tersedia. Dalam hal ini, informasi yang 

tersedia bisa meliputi semua informasi yang tersedia baik informasi di masa 

lalu maupun informasi saat ini serta informasi yang bersifat sebagai 

pendapat/opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi 

perubahan harga. Untuk memudahkan penelitian tentang efisiensi pasar, Fama, 

et. al., dalam Tandelilin (2010), mengklasifikasikan bentuk pasar yang efisien 

ke dalam tiga efficient market hypothesis (EMH), sebagai berikut: 

1. Efisien dalam bentuk lemah (weak form) 

Artinya semua informasi di masa lalu (historis) akan tercermin dalam 

harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena itu, informasi historis tersebut 

tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa yang 

akan datang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya adalah 

bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar saham di masa datang 

dengan menggunakan data historis. 

2. Efisien dalam bentuk setengah kuat (semi strong) 

 Artinya harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan 

informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan 

(seperti earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, 

kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, dan peristiwa-peristiwa 

terpublikasi lainnya yang berdampak pada aliran kas perusahaan di masa 

datang). Suatu pasar dinyatakan efisien dalam bentuk setengah kuat bila 

Pengaruh kinerja..., Thahrun Dimas Suwerpi, Ak.-IBS, 2016



19 
 

 
Indonesia Banking School 

 

informasi terserap atau direspons dengan cepat oleh pasar (dalam satu hingga 

dua spot waktu atau hari di seputar pengumuman). 

3. Efisien dalam bentuk kuat (strong form) 

Artinya harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan 

informasi historis, semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan 

informasi yang tidak dipublikasikan. Pada pasar efisien bentuk kuat tidak akan 

ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tak normal.  

Berdasarkan ketiga jenis pasar efisien di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa jenis pasar efisien yang sesuai untuk jenis pasar efisien di Indonesia 

adalah pasar efisien bentuk setengah kuat (semi strong). Hal ini bisa dilihat 

bahwa pada pasar modal Indonesia, harga saham sudah menggambarkan 

keseluruhan informasi yang dipublikasikan (seperti earning, dividen, 

pengumuman stock split, penerbitan saham baru, kesulitan keuangan yang 

dialami perusahaan, dan peristiwa-peristiwa terpublikasi lainnya yang 

berdampak pada aliran kas perusahaan di masa datang) sampai ke masyarakat. 

Karena hanya mengandalkan informasi yang diberikan kepada publik, maka 

terjadinya kenaikan atau penurunan harga saham tergantung bagaimana 

masyarakat menilai informasi tersebut.  

2.1.3. Pasar Modal  

  Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan 

dana dengan pihak yang membutuhkan dana (intermediaries) dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian pasar modal juga bisa diartikan 
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sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki 

umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. Di samping itu, pasar 

modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan 

adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana dapat memilih alternatif 

investasi yang memberikan return yang paling optimal (Tandelilin, 2010). 

Menurut undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 tentang pasar 

modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. 

 Sedangkan Jones (2014), mendefinisikan pasar modal sebagai berikut: 

  “Capital markets encompass fixed-income and equity equity securities 

with maturities greater than one year. Risk is generally much higher than in the 

money market because of the time to maturity and the very nature of securities 

sold in the capital markets.” (Pasar modal meliputi pendapatan tetap dan 

ekuitas efek dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Pada umumnya 

berisiko lebih tinggi daripada pasar uang karena waktu jatuh tempo dan sifat 

dari efek (saham) yang dijual di pasar modal). 

2.1.4. Laporan Keuangan 

  Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang universal, sehingga akuntansi 

sangat diperlukan oleh setiap perusahaan. Menurut Kieso (2014) terdapat 2 
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jenis akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial.  Akuntansi 

keuangan adalah proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk 

digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Sedangkan akuntansi 

manajerial adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, 

menyampaikan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen untuk 

merencanakan, mengawasi dan  mengevaluasi operasi perusahaan. Output yang 

dihasilkan dari akuntansi keuangan adalah laporan  keuangan. Menurut Kieso 

(2014) Laporan keuangan adalah sarana utama perusahaan untuk 

menyampaikan informasi keuangannya kepada pihak eksternal perusahaan 

Menurut PSAK No.1 (Revisi 2015) laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dari kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Kasmir (2010) laporan keuangan 

adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini 

atau dalam suatu periode tertentu.  Dilanjutkan oleh Kasmir (2010) tujuan 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak 

dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.  

Menurut Kieso et. al., (2014) tujuan dan manfaat laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu 

investor, kreditur, dan pengguna lainnya yang potensial dalam membuat 

keputusan investasi yang rasional, keputusan kredit, dan keputusan 

yang sejenis. (The Conceptual Framework for Financial Reporting: 

“Chapter 1, The Objective of General Purpose Financial Reporting” 

par .OB2) 

2. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu 

investor, kreditur, dan pengguna lainnya dalam menilai jumlah, waktu, 

dan ketidakpastian penerimaan kas di masa mendatang yang berasal 

dari pembagian dividen atau pembayaran bunga dan pendapatan 

lainnya. (The Conceptual Framework for Financial Reporting: 

“Chapter 1, The Objective of General Purpose Financial Reporting” 

par .OB2) 

3. Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya 

ekonomi perusahaan, hal ini terkait klaim dari kreditur dan investor atas 

sumber daya ekonomi perusahaan yang menjadi haknya. (The 

Conceptual Framework for Financial Reporting: “Chapter 1, The 

Objective of General Purpose Financial Reporting” par .OB12) 

2.1.5. Karakteristik Informasi Akuntansi 

 Informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan harus bisa 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Kieso et. al., (2014) 

informasi agar dapat bermanfaat harus memenuhi beberapa kriteria: 
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1. Relevan, maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong 

suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk kepentingan 

memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian masa lalu 

dan sekarang. Ada 3 karakteristik utama mengenai informasi yang 

relevan: 

a. Nilai prediktif (predictive value), yaitu informasi harus bisa 

membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir 

dari kejadian yang lalu, sekarang dan masa depan. 

b. Nilai umpan balik (feedback value), yaitu kualitas informasi yang 

membantu pemakai dalam mengkonfirmasi atau mengoreksi 

ekspektasinya di masa lalu.   

c. Ketepatan waktu (timeliness), yaitu informasi yang siap 

digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan 

kapasitas dalam pengambilan keputusan. 

2. Reliabel, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari 

kesalahan dan penyimpangan atau bias serta telah dinilai dan disajikan 

secara layak sesuai dengan tujuannya. Ada 3 karakteristik utama 

mengenai informasi yang reliabel: 

a. Dapat di verifikasi (verifiability), yaitu konsensus akuntan terkait 

pilihan pengukuran akuntansi yang dapat dinilai melalui 

kemampuannya untuk meyakinkan bahwa apakah informasi yang 

disajikan berdasarkan metode tertentu memberikan hasil yang 
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sama apabila di verifikasi dengan metode yang sama oleh pihak 

independen. 

b. Kejujuran penyajian (representation faithfulness), yaitu adanya 

kecocokan angka dan deskripsi akuntansi serta sumber-sumber 

yang sebenarnya terjadi. 

c. Netralitas (neutrality) yaitu informasi akuntansi yang netral yang 

diperuntukkan bagi kebutuhan umum para pemakai dan terlepas 

dari anggapan mengenai kebutuhan tertentu dan keinginan 

tertentu para pemakai khusus informasi. 

3. Daya banding (comparability), maksudnya adalah informasi akuntansi 

yang dapat dibandingkan dengan menyajikan kesamaan dan perbedaan 

yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam 

perusahaan dan transaksinya dan tidak semata-mata dari perbedaan 

perlakuan akuntansinya. 

4. Konsistensi (consistency), maksudnya adalah adanya keseragaman 

dalam penetapan kebijaksanaan dan prosedur akuntansi yang tidak 

berubah dari periode ke periode.  

Apabila informasi akuntansi telah memenuhi karakteristik diatas, maka 

pihak manajemen bisa memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Keputusan yang dibuat tidak harus selalu mengambil 

hasil yang paling maksimum, akan tetapi hasil yang paling mungkin dan 

rasional (optimum) dalam kondisi keuangan dan sumber daya serta persaingan 

bisnis yang sama. Kondisi keuangan menjadi salah satu isu yang sangat penting 
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bagi suatu perusahaan. Hal ini terkait dengan apakah perusahaan membutuhkan 

tambahan modal atau tidak. Tambahan modal suatu perusahaan dapat berasal 

dari modal sendiri ataupun modal asing. Keterbatasan akan modal sendiri 

menjadikan perusahaan cenderung memilih modal asing, baik dengan 

menerbitkan obligasi maupun saham. Dengan kelengkapan informasi akuntansi 

yang disediakan oleh perusahaan, akan memudahkan investor dalam 

menganalisa informasi akuntansi tersebut apakah perusahaan layak untuk 

dijadikan objek investasi atau tidak. Di samping itu keputusan-keputusan bisnis 

yang dianggap akan menguntungkan para investor di masa mendatang juga 

akan dijadikan bahan pertimbangan investor. 

2.1.6. Harga Saham 

  Harga saham menurut Jogiyanto (2013), adalah harga yang terjadi 

dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan juga 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan dipasar 

modal. Menurut Tandelilin (2010) penilaian harga saham dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga): 

1. Nilai buku, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan 

penerbit saham (emiten). 

2. Nilai pasar, yaitu nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham 

tersebut di pasar. 

3. Nilai intrinsik atau nilai teoritis, yaitu nilai saham yang sebenarnya atau 

seharusnya terjadi. 
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Investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai 

informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dalam 

membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik 

dengan nilai pasar saham bersangkutan. Jika nilai pasar suatu saham lebih 

tinggi dari nilai intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong mahal 

(overvalued). Dalam situasi ini, investor tersebut bisa mengambil keputusan 

untuk menjual saham tersebut. Sebaliknya jika nilai pasar saham di bawah nilai 

intrinsiknya, berarti saham tersebut tergolong murah (undervalued), sehingga 

dalam situasi seperti ini investor sebaiknya membeli saham tersebut 

(Tandelilin, 2010). 

2.1.7. Return Saham 

 Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return tanpa 

melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan 

imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang 

dilakukannya. Sumber-sumber return investasi terdiri atas dua komponen. 

Pertama, yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas 

atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kedua, 

capital gain (loss) merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga 

yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor (Tandelilin, 2010). 

Sedangkan Jogiyanto (2013) menyatakan bahwa return saham adalah harapan 

dari investor atas dana yang diinvestasikan melalui saham, dimana hasilnya 

berupa yield dan capital gain (loss). 
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Menurut Jones (2014) terdapat dua macam return saham. Pertama, 

expected return merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor di periode yang akan datang. Kedua, realized return merupakan return 

sebenarnya yang diperoleh dari suatu investasi.  

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi return saham yang akan 

diperoleh oleh investor. Ada faktor yang bersifat makro, seperti suku bunga, 

inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi (kondisi sosial, politik, 

keamanan dan faktor lainnya). Selain itu juga ada faktor yang bersifat 

fundamental, yaitu faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu 

sendiri, seperti aspek likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas dan nilai 

pasar (Jogiyanto, 2013).  Likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

jangka pendek perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh 

tempo. Solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

apakah dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama atau tidak. Profitabilitas 

digunakan untuk mengetahui seberapa optimal tingkat pengembalian 

perusahaan terhadap investasinya. Aktivitas digunakan untuk mengetahui 

seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada 

padanya. Sedangkan nilai pasar digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

nilai saham perusahaan di pasar saham (Titman et al, 2011). Semakin baik 

kinerja emiten maka semakin besar pengaruhnya terhadap kenaikan harga 

saham. Besarnya nilai return saham dapat dihitung dengan formula berikut:  
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               Gambar 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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itR  

Sumber: Jogiyanto (2013) 

Keterangan : 

Rt = Return saham pada periode t 

Pt = Harga saham pada periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode t-1 

Dt = Dividen pada periode t 

2.1.8. Kinerja Keuangan 

  Setiap investor pasti memiliki harapan yang besar dalam memperoleh 

keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang 

akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan 

investasi tersebut. Oleh sebab itu untuk memaksimalkan keuntungan tersebut, 

diperlukan kemampuan individu seorang investor dalam menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Cara 

yang dapat dilakukan dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan adalah 

dengan melakukan analisis rasio keuangan. 

2.1.9. Rasio Keuangan 

Subramanyam dan Wild (2010) menyatakan bahwa analisis rasio dapat 

mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam 

menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari 
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masing-masing komponen yang membentuk rasio. Di samping itu rasio juga 

harus dinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang 

mempengaruhi numerator (pembilang) dapat berkorelasi dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi denominator (penyebut). Sedangkan, Ross et. al., (2010) 

juga menyatakan bahwa cara lain untuk menghindari masalah-masalah dalam 

membandingkan perusahaan yang berbeda ukuran adalah dengan menghitung 

dan membandingkan rasio keuangan. Satu masalah yang terkait dengan rasio 

adalah orang yang berbeda dan sumber yang berbeda sering tidak 

menghitungnya dengan cara yang persis sama, dan ini menyebabkan banyak 

kebingungan. Berikut akan dijelaskan rasio-rasio keuangan yang terkait dengan 

penelitian ini beserta formulanya masing-masing.   

2.1.9.1. Return on Equity (ROE) 

Menurut Ross et. al., (2010) return on equity (ROE) adalah sebuah 

ukuran bagaimana nasib pemegang saham selama tahun tersebut. Karena 

memberi keuntungan terhadap pemegang saham adalah tujuan perusahaan. 

Tandelilin (2010) juga menjelaskan bahwa ROE merefleksikan seberapa 

banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah 

diinvestasikan oleh pemegang saham. Sedangkan menurut Jones (2014) ROE 

merupakan variabel penting dalam analisa efek karena merupakan komponen 

kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividen. ROE 

yang positif menandakan bahwa modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan ekuitas yang dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan 

mampu memberikan keuntungan (laba bersih) bagi perusahaan. Oleh sebab 

Pengaruh kinerja..., Thahrun Dimas Suwerpi, Ak.-IBS, 2016



30 
 

 
Indonesia Banking School 

 

itu semakin tinggi nilai ROE maka semakin tinggi keuntungan yang akan 

dialokasikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sehingga akan 

mendorong harga saham meningkat. Ross et. al., (2010) merumuskan 

perhitungan ROE sebagai berikut: 

        Gambar 2.2 

Equity Total
IncomeNet 

ROE  

   Sumber: Ross et al (2010) 

2.1.9.2. Cash Flow Ratio (CFR) 

Dalam PSAK No.2 paragraf 13 (2015) menyatakan bahwa jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk 

menentukan apakah entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber 

pendanaan dari luar. Sehingga  arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi 

perusahaan. Sedangkan, Subramanyam dan Wild (2010) menyatakan bahwa 

analisis laporan arus kas memungkinkan kita untuk menilai kualitas 

keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil 

operasi dan posisi keuangan perusahaan. Meningkatnya nilai arus kas 

menandakan meningkatnya aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. 

Semakin tinggi nilai arus kas maka akan berdampak positif bagi laporan 
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posisi keuangan perusahaan. Untuk menghitung CFR (pertumbuhan arus kas) 

dapat menggunakan formula sebagai berikut: 

     Gambar 2.3 

1-t

1-tt

CF
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CFR  

          Sumber: Subramanyam dan Wild (2010). 

2.1.9.3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangan jangka panjangnya (Subramanyam dan Wild, 2010). Sedangkan 

Ross et. al., (2010) menyatakan bahwa rasio solvabilitas dimaksudkan untuk 

mengatasi kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya, atau lebih umum disebut dengan leverage ratios. DER yang 

tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak modal yang berasal dari sumber 

hutang. Oleh sebab itu semakin tinggi nilai DER maka semakin besar biaya 

bunga yang harus dibayarkan dan secara otomatis laba yang seharusnya 

diperoleh akan berkurang. Laba yang berkurang mengakibatkan hak 

pemegang saham juga akan berkurang. Ross et. al., (2010) merumuskan 

perhitungan ROE sebagai berikut: 

       Gambar 2.5 

Equity Total
Debt Total

DER  

    Sumber: Ross et al (2010) 
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2.1.10. Struktur Modal 

 Struktur modal merupakan bauran komposisi hutang dan ekuitas yang 

digunakan yang akan memberikan biaya modal yang paling rendah sehingga 

berperan memaksimumkan nilai perusahaan (Titman et. al., 2011). Dalam 

definisi lain struktur modal atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan 

permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal 

pemegang saham (Weston & Copeland, 2005). 

 Pada tahun 1958, Franco Modigliani dan Merton Miller dalam hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak tergantung pada 

struktur modalnya. Teori MM merupakan awal dari teori struktur modal 

modern setelah teori struktur modal tradisional yang dikemukakan dan 

dikembangkan oleh David Durand pada tahun 1952. 

 Menurut Brigham & Ehrhardt (2011) perposisi MM didasarkan pada 

beberapa asumsi penting sehingga membuat argument MM bertahan: 

1. Tidak ada pajak. 

2. Tidak ada biaya kebangkrutan. 

3. Tidak ada biaya transaksi. 

4. Semua pihak (investor & manajemen) memiliki informasi yang sama 

tentang peluang-peluang investasi perusahaan di masa depan. 

5. Earning Before Interest and Taxes (EBIT) tidak berubah atas 

penggunaan hutang. 
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6. Investor dapat berhutang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan 

perusahaan. 

Teori MM (Modigliani-Miller) tersebut terdiri atas: 

1. Modigliani-Miller (MM) Tanpa Pajak 

Teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Dengan cara apapun sebuah perusahaan mendanai 

perusahaannya tidak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Ross 

et. al., 2010). 

2. Modigliani-Miller (MM) dengan Pajak 

Tahun 1963, MM melanjutkan teori yang dibuatnya pada tahun 1958, 

dalam hal ini telah dimasukkan faktor pajak. Sehingga nilai perusahaan 

dengan menggunakan hutang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

perusahaan tanpa hutang, kenaikan tersebut dikarenakan adanya 

penghematan pajak (Ross et. al., 2010). 

2.2. Penelitian Terdahulu  

 Indra Setiyawan (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Current Ratio, Inventory Turnover, Time Interest Earned dan Return on Equity 

terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2012”. Variabel bebas yang digunakan adalah 

CR, ITO, TIE, dan ROE. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah 

return saham. Kemudian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 17, jumlah tersebut diperoleh setelah melewati proses sampling yang 
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menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa CR berpengaruh positif signifikan, TIE berpengaruh positif 

signifikan, ROE berpengaruh positif signifikan, dan ITO berpengaruh negatif 

tidak signifikan. 

 Ida Nuryana (2013) menggunakan variabel bebas yang terdiri atas EPS, 

Equity per Share, DPS, PER, PBV, DPR, Dividend Yield, CR, DER, Leverage 

Ratio, GPM, OPM, NPM, ITO dan TATO yang berpengaruh terhadap return 

saham. Penelitiannya ini berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return 

Saham Perusahaan LQ-45 di BEI”. Perusahaan indeks LQ-45 yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 perusahaan. Selanjutnya, metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan 

metode stepwise. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya DPR yang 

berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel independen lainnya tidak 

berpengaruh signifikan. 

Azilia Yocelyn dan Yulius Jogi Christiawan (2012) melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Perubahan Kas dan Laba Akuntansi terhadap 

Return Saham pada Perusahaan Berkapitalisasi Besar”. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 97 perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar. Penelitian ini juga 

melibatkan variabel bebas yang terdiri atas arus kas operasi, arus kas investasi, 

arus kas pendanaan dan laba akuntansi. Sedangkan, metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda. Penelitian ini menyatakan bahwa 
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hanya laba akuntansi yang berpengaruh signifikan, sedangkan arus kas operasi, 

arus kas investasi, dan arus kas pendanaan tidak berpengaruh signifikan. 

 Suriani Ginting (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas dan Profitabilitas terhadap Return Saham 

Perusahaan LQ-45 di BEI”. Periode penelitian yang digunakan mulai dari Agustus 

2005 – Agustus 2010. Setelah melewati metode purposive sampling, sampel yang 

diperoleh berjumlah 20 emiten yang terdaftar dalam indeks LQ-45. Variabel bebas 

yang digunakan terdiri atas AKO, AKI, AKP, ROA, ROE dan NPM. Selanjutnya, 

metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa hanya ROA yang berpengaruh positif signifikan, 

sedangkan AKO, AKI, AKP, ROE dan NPM tidak berpengaruh. 

 Trian Nha Ghi (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “The Impact of 

Capital Structure and Financial Performance on Stock Returns of the Firms in 

HOSE”. Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebesar 175. Kemudian, 

periode penelitiannya mulai dari tahun 2010 sampai 2013. Variabel bebas yang 

digunakan terdiri atas DER, ROE, CFR, EPS dan TIE , dimana OLS (Ordinary 

Least Squares) digunakan sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ni 

menyatakan bahwa TIE dan CFR tidak berpengaruh signifikan, EPS dan ROE 

berpengaruh positif, sedangkan DER berpengaruh negatif.  

 Wajid Khan et. al., (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “The Impact 

of Capital Structure and Financial Performance on Stock Returns (a case of 

Pakistan Textile Industry)”. Variabel bebas yang dipakai peneliti dalam penelitian 
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ini terdiri atas CFR, ROE, EPS, dan TIE. Penelitian ini mengambil sampel 

sebanyak 69 perusahaan industry tekstil dari 189 perusahaan industri tekstil yang 

listing di Bursa Efek Pakistan. Kemudian, periode penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dilakukan mulai dari tahun 2003-2009. Metode analisis data yang 

digunakan adalah OLS (Ordinary Least Square). Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa DER, ROE, CFR, EPS, dan TIE berpengaruh positif 

signifikan. 

 Dedi Aji Hermawan  (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Debt to Equity Ratio, Earning per Share dan Profit Margin terhadap Return 

Saham”. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 22 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah DER, EPS dan NPM. Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif, kemudian EPS 

berpengaruh positif dan NPM tidak berpengaruh sama sekali terhadap return 

saham. 
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Tabel 2.1 

 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Sampel Pengujian 
Hipotesis Hasil 

Independen Formula Dependen 

Indra 
Setiyawan 

(2014) 

Pengaruh Current 
Ratio, Inventory 
Turnover, Time 
Interest Earned 
dan Return on 
Equity terhadap 
Harga Saham 
pada Perusahaan 
Manufaktur 
Sektor Barang 
Konsumsi yang 
Terdaftar di BEI 
Periode 2009-
2012 

Return on 
Equity (ROE), 
Current Ratio 
(CR), 
Inventory 
Turnover 
(IT),Time 
Interest Earned 
(TIE) Return 
on Equity 
(ROE), 

 

Return 
saham 

17 perusahaan 
manufaktur 
sektor barang 
konsumsi 

Analisis 
regresi 

data panel 

CR , TIE dan 
ROE 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan, 
sedangkan ITO 
berpengaruh 
negatif tidak 
signifikan 

Ida 
Nuryana 
(2013) 

Pengaruh Rasio 
Keuangan 
terhadap Return 
Saham 
Perusahaan LQ-
45 di BEI 

 EPS, Equity 
per Share, 
DPS, PER, 
PBV, DPR, 
Dividend 
Yield, CR, 
DER, Leverage 
GPM, OPM, 
NPM, ITO, 
TATO, ROI, 
ROE 

 

Return 
saham 

45 perusahaan 
LQ-45 di BEI 
2002-2003 

Analisis 
regresi 
metode 

Stepwise 

Hanya DPR 
yang 
berpengaruh 
signifikan 

Azilia 
Yocelyn & 
Yulius Jogi 
Christiawan 

(2012)  

Analisis 
Pengaruh 
Perubahan Kas 
dan Laba 
Akuntansi 
terhadap Return 
Saham pada 
Perusahaan 
Berkapitalisasi 
Besar 

Arus Kas 
Operasi 
(AKO), Arus 
Kas Investasi 
(AKI), Arus 
Kas Pendanaan 
(AKP), Net 
Income (NI) 

 

Return 
saham 

97 perusahaan 
berkapitalisasi 

besar yang 
terdaftar di 

BEI 

Analisis 
regresi 

berganda 

AKO, AKI, 
AKP tidak 
berpengaruh 
signifikan, NI 
berpengaruh 
signifikan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 sLiabilitieCurrent 
AssetsCurrent 

CR

Inventory
sales good ofCost 

IT

1-NIt
1-NIt -NIt 

NI

yTotalEquit
DER Debt Total



yTotalEquit
ROE IncomeNet 



1-AKOt
1-AKOt -AKOt 

AKO

1-AKIt
1-AKIt -AKIt 

AKI

1-AKPt
1-AKPt -AKPt 

AKP

ExpenseInterest 
EBIT

TIER

Inventory
sales good ofCost 

IT

Share gOutstandin
IncomeNet 

EPS

NetSales
NPM IncomeNet 



yTotalEquit
ROE IncomeNet 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber: di olah penulis (2016) 

 

Suriani 
Ginting 
(2012) 

Analisis 
Pengaruh 
Pertumbuhan 
Arus Kas dan 
Profitabilitas 
terhadap Return 
Saham pada 
Perusahaan LQ-
45 di BEI 

Arus Kas 
Operasi 
(AKO), Arus 
Kas Investasi 
(AKI), Arus 
Kas Pendanaan 
(AKP), Return 
on Asset 
(ROA), Return 
on Equity 
(ROE), Net 
Profit Margin 
(NPM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Return 
saham 

20 perusahaan 
yang 
tergabung 
dalam indeks 
LQ-45 
periode 2005-
2010  

Analisis 
regresi  

berganda 

AKO 
berpengaruh, 
AKI dan AKP 
tidak 
berpengaruh, 
ROA 
berpengaruh 
positif 
signifikan, 
ROE dan NPM 
tidak 
berpengaruh 

Trian Nha 
Ghi (2015) 

The Impact of 
Capital Structure 
and Financial 
Performance on 
Stock Returns of 
the Firms in Hose 

Debt to Equity 
Ratio (DER), 
ROE, Cash 
Flow Ratio 
(CFR), Earning 
per Share 
(EPS), Time 
Interest Earned 
(TIE) 

 

Stock 
Returns 

175 firms in 
HOSE 

OLS 
method 

Struktur capital 
berpengaruh 
negatif, ROE 
berpengaruh 
positif, EPS 
berpengaruh 
positif, TIE dan 
CFR tidak 
berpengaruh 
signifikan 

Wajid 
Khan, et.al 

(2013) 

The Impact of 
Capital Structure 
and Financial 
Performance on 
Stock Returns (a 
case of Pakistan 
Testile Industry) 

Debt to Equity 
Ratio (DER), 
ROE, Cash 
Flow Ratio 
(CFR), Earning 
per Share 
(EPS), Time 
Interest Earned 
(TIE) 

 

Stock 
Returns 

69 listed 
companies 
were taken 
from textile 

industry 

OLS 
method 

DER, ROE, 
CFR, EPS, TIE 
berpengaruh 
positif 
signifikan 

Dedi Aji 
Hermawan 

(2012) 

Pengaruh Debt to 
Equity, Earning 
Per Share dan 
Net Profit Margin 
terhadap Return 
Saham  

Debt to Equity 
Ratio (DER), 
Earning per 
Share (EPS), 
Net Profit 
Margin (NPM) 

 

Return 
saham 

22 perusahaan 
perbankan 

yang terdaftar 
di BEI 2008-

2010 

Analisis 
regresi 

berganda 

DER 
berpengaruh 
negatif, EPS 
berpengaruh 
positif, NPM 
tidak 
berpengaruh 

TotalAsset
ROA Kotor Laba



yTotalEquit
DER Debt Total



yTotalEquit
DER Debt Total



yTotalEquit
DER Debt Total



yTotalEquit
ROE IncomeNet 



yTotalEquit
ROE IncomeNet 



NetSales
NPM IncomeNet 



NetSales
NPM IncomeNet 



yTotalEquit
ROE IncomeNet 



Share gOutstandin
IncomeNet 

EPS

Share gOutstandin
IncomeNet 

EPS

Share gOutstandin
IncomeNet 

EPS

ExpenseInterest 
EBIT

TIER

ExpenseInterest 
EBIT

TIER

1-CFRt
1-CFRt -CFRt 

CFR

1-CFRt
1-CFRt -CFRt 

CFR

1-AKOt
1-AKOt -AKOt 

AKO

1-AKIt
1-AKIt -AKIt 

AKI

1-AKPt
1-AKPt -AKPt 

AKP
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Model penelitian ini menggambarkan pengaruh antar variabel-variabel 

penelitian dan bentuk hipotesis yang dirumuskan dalam gambar berikut. 

Gambar 2.6 

Kerangka pemikiran Penelitian 

 

         Return on Equity  H1 

 

  Cash Flow Ratio   H2                                    Return Saham 

      

      Debt to Equity Ratio             H3 

Sumber : di olah penulis (2016) 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama 

(X1) yaitu Return on Equity dan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) yaitu 

return saham. Pengaruh variabel bebas kedua (X2) yaitu Cash Flow Ratio 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu return saham. Dan pengaruh variabel bebas 

ketiga (X3) yaitu Debt to Equity Ratio terhadap variabel terikat (Y) yaitu return 

saham. 
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2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Return Saham 

Menurut Ross et. al., (2010) return on equity (ROE) adalah sebuah 

ukuran bagaimana nasib pemegang saham selama tahun tersebut. Karena 

memberi keuntungan terhadap pemegang saham adalah tujuan perusahaan. 

Sedangkan menurut Jones (2014) ROE merupakan variabel penting dalam 

analisa efek karena merupakan komponen kunci dalam menentukan 

pertumbuhan laba dan pertumbuhan dividen. Oleh sebab itu, meningkatnya 

nilai ROE akan memberikan sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan 

mampu menciptakan pertumbuhan laba yang positif dari sejumlah ekuitas yang 

dipergunakannya. Hal ini sangat disukai para investor karena dengan tingkat 

profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mendorong peningkatan harga 

saham. Meningkatnya harga saham secara otomatis akan meningkatkan return 

saham yang akan diterima oleh investor. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Khan et. al., (2013) dan Ghi (2015) yang menunjukkan bahwa ROE 

berpengaruh positif terhadap return saham. Berdasarkan konsep dan penelitian 

sebelumnya tersebut maka dapat disimpulkan adanya pengaruh positif 

signifikan ROE terhadap return saham serta dapat dirumuskan pengembangan 

hipotesis pertama, yaitu sebagai berikut: 
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H01 : Return on Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Ha1 : Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

2.4.2. Pengaruh Cash Flow Ratio (CFR) terhadap Return Saham 

Dalam PSAK No.2 paragraf 13 (2009) menyatakan bahwa jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk 

menentukan apakah entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar. Sehingga  arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi perusahaan. 

Peningkatan arus kas merupakan sinyal positif bagi investor sehingga akan 

berdampak terhadap peningkatan harga saham yang disebabkan karena 

meningkatnya permintaan atas saham tersebut. Harga saham yang meningkat 

secara otomatis juga akan meningkatkan return saham. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Khan et. al., (2013) dan Ginting (2012) yang menunjukkan bahwa CFR 

berpengaruh positif terhadap return saham. Berdasarkan konsep dan penelitian 

sebelumnya tersebut maka dapat disimpulkan adanya pengaruh positif 

signifikan CFR terhadap return saham serta dapat dirumuskan pengembangan 

hipotesis kedua, yaitu sebagai berikut: 
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H02 : Cash Flow Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Ha2 : Cash Flow Ratio berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

2.4.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio solvabilitas yang 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

keuangan jangka panjangnya (Subramanyam dan Wild, 2010). DER yang 

tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak modal yang berasal dari sumber 

hutang. Oleh sebab itu risiko yang ditanggung oleh investor akan semakin 

tinggi. Karena semakin tinggi nilai DER maka semakin besar biaya bunga yang 

harus dibayarkan dan secara otomatis laba perusahaan yang seharusnya 

diperoleh akan berkurang. Hal ini akan berdampak terhadap berkurangnya 

tingkat pengembalian (return) yang akan diperoleh oleh investor, hal ini 

dikarenakan akan mendorong penurunan harga saham. Dampak seperti inilah 

yang akan menimbulkan keraguan bagi investor sekaligus menjadi bahan 

pertimbangan investor sebelum menginvestasikan dananya. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Hermawan (2012), Malintan (2013), Nirayanti & Widhiyani (2014), 

Sugiarto (2011) dan Gharaibeh (2014) yang menunjukkan bahwa DER 

memiliki pengaruh negatif terhadap return saham. Berdasarkan konsep dan 

penelitian sebelumnya tersebut maka dapat disimpulkan adanya pengaruh 
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negatif signifikan DER terhadap return saham serta dapat dirumuskan 

pengembangan hipotesis keempat, yaitu sebagai berikut  

H04 : Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

Ha4 : Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap return 

saham.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar di Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Bursa Efek 

Indonesia (BEI) merupakan tempat beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang 

terletak di Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jendral Sudirman Kav 

52-52, Jakarta Selatan. 

3.2. Desain Penelitian 

 Menurut tujuannya, penelitian dibagi menjadi exploratory study, deskriptif 

dan pengujian hipotesis (Sekaran & Bougie, 2010). Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan pengujian hipotesis yang merupakan suatu tes dengan maksud 

untuk menguji apakah pernyataan yang dihasilkan dari kerangka teoritis berlaku 

berdasarkan penelitian yang ada (Sekaran & Bougie, 2010). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel return on equity, cash flow 

ratio, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk menjelaskan karakteristik suatu event atau situasi. 
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3.3. Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu 

gabungan antara data seksi silang (cross sectional) dan runtut waktu (time 

series), sehingga terdiri atas beberapa variabel dan meliputi beberapa periode 

waktu (Winarno, 2015). Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif 

sehingga sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi 

dokumen yang tersedia, situs web perusahaan, dokumentasi perusahaan dan 

sumber lain. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tidak 

perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2010). Data diperoleh 

dari Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id) yaitu laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 dan literatur-literatur lainnya 

yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.  

3.3.2. Teknik Penghimpunan Data 

Data yang diperlukan dari penelitian ini terdiri dari: 

a. Laporan keuangan tahunan (Annual Report) periode 2011-2015 yang 

diterbitkan oleh perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

b. Harga saham penutupan indeks LQ–45 untuk periode 2011-2015. 

c. Laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan untuk periode 2011-2015. 
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d. Laporan atas pembayaran dividen perusahaan indeks LQ-45 untuk periode 

2011-2015  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari literatur, jurnal penelitian, buku 

bacaan, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian ini. 

2. Metode Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin dan menggunakan data-data 

sekunder yang disebutkan di atas. Data yang digunakan adalah data periode 

2011-2015. 

3.3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Sekaran & Bougie (2010) mengacu pada kelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu yang menarik untuk diteliti. Populasi yang 

dijadikan objek pada penelitian ini adalah perusahaan pada indeks LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, karena merupakan 

saham-saham unggulan yang dipilih dari tiap-tiap sektor industri sehingga 

dapat lebih akurat dalam proses analisisnya. Kemudian, saham LQ-45 juga 

dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan 

kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Di samping itu, Bursa Efek Indonesia 

terus memantau dan melakukan review perkembangan saham perusahaan yang 
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masuk dalam perhitungan indeks LQ-45 setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan 

Februari dan Agustus. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode 

Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. 

Tujuan menggunakan metode ini adalah agar sampel yang di dapat sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut:  

a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Perusahaan harus tergabung dalam indeks LQ-45 secara berturut-turut 

selama periode 2011-2015. 

c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2011-

2015. 

d. Perusahaan yang membagikan dividen secara berturut-turut selama periode 

2011-2015 

3.4. Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1. Variabel Dependen 

Menurut Sekaran & Bougie (2010), variabel dependen adalah variabel 

utama yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Hal 

ini menjadi tujuan peneliti untuk memahami, mendeskripsikan, menjelaskan 
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atau memprediksikan variabel tersebut. Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Return Saham 

Return Saham bertujuan untuk mengukur pertumbuhan tingkat 

pengembalian dari sebuah saham yang dimiliki. Meningkatnya return saham 

menandakan meningkatnya nilai harga saham tersebut. Adapun return saham  

dihitung dengan menggunakan rumus (Jogiyanto, 2013). 

Gambar 3.1 

1-it

it1-itit

P
)  DP-(P 

itR
 

Dimana Pit adalah harga saham perusahaan i periode t dan Pit-1 adalah 

harga saham perusahaan i periode t-1 (periode sebelumnya), sedangkan Dit 

adalah dividen yang dibayarkan perusahaan i periode t. 

3.4.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik pengaruh positif ataupun negatif (Sekaran & Bougie, 2010). 

Perubahan yang ada pada variabel ini akan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kinerja keuangan yang diukur dengan return on equity (ROE), cash flow 

operating ratio (CFOR), dan time interest earned ratio (TIER) dan struktur 

modal yang diukur dengan debt to equity ratio (DER). 
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1. Return on Equity (ROE) 

Return on equity bertujuan untuk mengukur hubungan antara laba 

bersih terhadap modal ekuitas perusahaan dan menunjukkan banyaknya 

tingkat pengembalian yang diperoleh dari modal yang telah diinvestasikan 

untuk kegiatan operasional. Adapun return on equity dihitung dengan 

menggunakan rumus (Ross et. al., 2010). 

Gambar 3.2 

it

it

Equity Total
IncomeNet 

itROE
 

Dimana net income adalah laba bersih perusahaan i periode t dan total 

equity adalah jumlah ekuitas perusahaan i periode t. 

2. Cash Flow Ratio (CFR) 

Cash flow ratio bertujuan untuk mengukur pertumbuhan arus kas dari 

waktu ke waktu. Meningkatnya nilai arus kas menandakan meningkatnya 

aktivitas penghasilan utama entitas, yaitu berupa pendapatan entitas. Adapun 

cash flow ratio dihitung dengan menggunakan rumus (Subramanyam dan 

Wild, 2010).. 

Gambar 3.3 

1-it

1-itit
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Dimana CFit adalah jumlah arus kas operasi perusahaan i periode t dan 

CFit-1 adalah jumlah arus kas operasi perusahaan i periode t-1 (periode 

sebelumnya). 
 

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio bertujuan untuk mengukur hubungan antara total 

hutang terhadap modal ekuitas perusahaan. Adapun debt to equity ratio 

dihitung dengan menggunakan rumus (Ross et. al., 2010). 

Gambar 3.4 

it

it

Equity Total
Debt Total

itDER
 

Dimana total debt adalah jumlah hutang perusahaan i periode t dan total 

equity adalah jumlah ekuitas perusahaan i periode t. 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Nama 
Variabel Definisi Measurement Skala 

Dependen Return 
Saham 

Return saham adalah harapan dari 
investor atas dana yang 
diinvestasikan melalui saham, 
dimana hasilnya berupa yield dan 
capital gain (loss) (Jogiyanto, 
2013) 

1-it

it1-itit

P
)  DP-(P 

itR  

 
 
 
Rasio 

Independen ROE 

ROE merefleksikan seberapa 
banyak perusahaan telah 
memperoleh hasil atas dana yang 
telah diinvestasikan oleh 
pemegang saham (Tandelilin, 
2010) 

it

it

Equity Total
IncomeNet 

itROE  

 
 
Rasio 
 
 

Independen CFR 

Analisis pertumbuhan arus kas 
memungkinkan kita untuk 
menilai kualitas keputusan 
manajemen dari waktu ke waktu 
dan dampaknya pada hasil 
operasi dan posisi keuangan 
perusahaan (Subramanyam dan 
Wild, 2010). 

1-it

1-itit

CF
CF - CF

itCFR  

 
 
 

Rasio 

Independen DER 

Debt to equity ratio merupakan 
rasio solvabilitas yang 
menunjukkan kemampuan suatu 
perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban keuangan jangka 
panjangnya (Subramanyam dan 
Wild, 2010). 

it

it

Equity Total
Debt Total

itDER  

 
 
 
Rasio 

Sumber: di olah penulis (2016) 
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3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

3.5.1. Teknik pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik 

yaitu dengan program Eviews versi 7.0. Data dalam penelitian ini termasuk ke 

dalam data panel sehingga Eviews merupakan program yang tepat karena dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk time series, 

cross section maupun data panel (Winarno, 2015). 

3.5.2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

memakai metode analisis regresi berganda yaitu pendekatan yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel independen dengan suatu 

variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2010). Dengan analisis regresi akan 

diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi 

variabel dependen dan dengan variabel yang signifikan tadi dapat digunakan 

untuk memprediksi nilai variabel dependen. 

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Yit = α + β2ROEit + β3CFRit + β1DERit eit 

Dimana: 

Yit  = Return saham pada perusahaan i periode t 

α  = Konstanta 

β1,β2,β3 = Koefisien regresi 
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ROEit  = Return on equity pada perusahaan i periode t 

CFRit  = Cash flow ratio pada perusahaan i periode t 

DERit  = Debt to equity ratio pada perusahaan i periode t 

eit  = Error 

3.5.2.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai 

maksimum, nilai minimum, sum, skewness, kurtosis, dan probabilitas Jarque-

Bera (Winarno, 2015). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana 

variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

3.5.2.2. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi 

silang (Winarno, 2015). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 

1950, merupakan data seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan 

sekaligus terdiri atas beberapa waktu, Dalam analisis regresi data panel 

terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan, yaitu Common Effect 

Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model (Winarno, 2015). 

Sedangkan menurut Widarjono (2009) terdapat langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, yaitu: 
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1. Uji Chow 

Uji chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect. Uji chow dalam penelitian ini menggunakan program 

Eviews. Kriteria yang digunakan dalam uji ini, yaitu H0 ditolak jika nilai p-

value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, H0 diterima jika nilai p-value lebih 

besar dari nilai α. Nilai α yang digunakan, yaitu sebesar 5%. Dimana, H0 

merupakan model common effect dan Ha merupakan model fixed effect. 

2. Uji Hausman 

Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian. 

Sehingga, dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model 

terbaik dengan menggunakan fixed effect atau random effect. Kriteria yang 

digunakan dalam uji ini, yaitu H0 diterima jika nilai p-value lebih besar dari 

nilai α. Sebaliknya, H0 ditolak jika nilai p-value lebih kecil dari nilai α. 

Dengan nilai α (tingkat signifikansi) yang digunakan sebesar 5%.  Dimana, 

H0 merupakan model random effect dan Ha merupakan model fixed effect. 

3.5.2.3. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi 

normal. Dalam melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis 

dengan menggunakan salah satu cara yaitu uji Jarque-Bera. Jarque-Bera 

adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal. Untuk 
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pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dengan ketentuan apabila 

nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar dari α maka H0 diterima dan 

apabila nilai probabilitas Jarque-Bera lebih kecil dari α maka Ha diterima. 

Dimana, H0 yang diterima menjelaskan bahwa data berdistribusi normal 

sedangkan Ha yang diterima menjelaskan bahwa data tidak berdistribusi 

normal (Winarno, 2015). 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang 

terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 

2015). Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang 

jenis karena multikolinieritas merupakan kondisi variabel penjelas yang 

diasumsikan nonstokhastik, multikolinearitas merupakan fitur dari sampel 

bukan populasi (Gujarati, 2010). Winarno (2015) menjelaskan bahwa 

terdapat kondisi terjadinya multikolinier yang ditunjukkan dengan berbagai 

informasi berikut: 

a. Nilai R2 tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak 

signifikan. 

b. Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen, 

apabila koefisiennya rendah (lebih kecil dari 0.85), maka tidak 

terdapat multikolinieritas. 
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Sedangkan Nachrowi & Usman (2006), menjelaskan bahwa untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas antar variabel dapat dideteksi 

dengan tolerance value (TOL) dan variance inflation factor (VIF). Sebagai 

dasar acuannya maka dapat disimpulkan, jika nilai TOL adalah satu dan nilai 

VIF adalah satu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel independen dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai TOL 

adalah nol dan nilai VIF adalah satu, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan, jika varians 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 

2010). 

Menurut Gujarati (2010) ada beberapa uji yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan 

menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas koefisien masing-

masing variabel independen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah 

sebesar 5%, dengan ketentuan apabila nilai probabilitas lebih besar dari α 

maka H0 diterima dan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α maka Ha 

diterima. Dimana, H0 diterima menjelaskan bahwa tidak terdapat masalah 
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heteroskedastisitas di dalam model, sedangkan Ha diterima menjelaskan 

bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model. 

4. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2015). Istilah otokorelasi bisa 

didefinisikan sebagai korelasi di antara anggota observasi yang diurut 

menurut waktu (seperti data deret berkala) atau ruang (seperti data lintas 

sektoral) (Gujarati, 2010). Otokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya 

dengan melakukan Uji Durbin-Watson. 

Gambar 3.6 

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Tolak H0, 
berarti 

terdapat 
otokorelasi 

positif 

Tidak 
dapat 

diputuskan 

Tidak 
menolak H0, 
berarti tidak 

terdapat 
otokorelasi 

Tidak dapat 
diputuskan 

Tolak H0, 
berarti 

terdapat 
otokorelasi 

negatif 

         0                       dL          du 2   4-du   4-dL           4 

                                1,10                1,54                        2,46                2,90 

     Sumber : Winarno (2015) 

Apabila d berada di antara 1,54 dan 2,46, maka tidak terdapat 

otokorelasi, dan jika d berada di antara 0 hingga 1,10, maka dapat 

disimpulkan bahwa data mengandung otokorelasi positif, sedangkan apabila 

d berada di antara 2,90 hingga seterusnya, maka juga dapat disimpulkan 

bahwa data mengandung otokorelasi negatif (Winarno, 2015). 
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3.5.3. Teknik Pengujian Hipotesis  

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji  statistik t atau parsial (t-test) dilakukan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana 

kriteria  probability t dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut, yaitu 

apabila probability t lebih kecil dari 5% maka dikatakan berpengaruh 

signifikan. Namun, apabila probability t lebih besar dari 5% maka dikatakan 

tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya, jika koefisiennya negatif maka 

memiliki pengaruh negatif, sedangkan jika koefisiennya positif maka memiliki 

pengaruh positif (Gujarati, 2010). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

termasuk ke dalam indeks LQ-45. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

perusahaan yang termasuk dalam LQ-45 pada periode 2011-2015, kemudian 

dipilih beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling, sehingga akhirnya sampel dari objek 

terpilih digunakan sebagai model penelitian. Kriteria yang digunakan sebagai 

sampel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel 

No Purposive Sampling Jumlah 

1 Perusahaan yang tergabung dalam indeks 
LQ-45 periode 2011-2015 

45 

2 Perusahaan yang tidak konsisten tergabung 
dalam indeks LQ-45 periode 2011-2015 

(23) 

Jumlah perusahaan LQ-45 yang menjadi sampel 
penelitian 

22 

Sumber: data di olah penulis (2016) 

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 22 sampel perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ-45 yang dijadikan penelitian, berikut ini adalah 

nama-nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel: 
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Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Sampel 

No Kode  Nama Perusahaan Sektor 
1 AALI Astra Agro Lestari Tbk Agriculture 
2 ADRO Adaro Energy Tbk Mining 
3 ASII Astra International Tbk Misc-Industry 
4 BBCA Bank Central Asia Tbk Finance 
5 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Finance 
6 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Finance 
7 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk Finance 
8 GGRM Gudang Garam Tbk Consumer 
9 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk Basic Industry 

10 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk Consumer 
11 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk Basic Industry 
12 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk Mining 
13 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk Infrastructure 
14 KLBF Kalbe Farma Tbk Consumer 
15 LPKR Lippo Karawaci Tbk Property 
16 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk Agriculture 
17 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Infrastructure 
18 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Mining 
19 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk Infrastructure 
20 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Infrastructure 
21 UNTR United Tractors Tbk Trade 
22 UNVR Unilever Indonesia Tbk Consumer 

Sumber: data di olah penulis (2016) 

Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi yang menunjukkan bahwa residual data 

tidak terdistribusi normal, maka dari itu penulis melakukan outlier pada beberapa  

observasi, yaitu sebagai berikut 
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Tabel 4.3 Daftar Perusahaan Outlier 

No Kode  Nama Perusahaan Tahun 
1 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2011 
2 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2015 
3 LPKR Lippo Karawaci Tbk 2014 
4 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk 2011 
5 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk 2014 

Sumber: data di olah penulis (2016) 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang 

terdapat di dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang 

nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum, 

dan standar deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun 

independen. Tabel hasil pengujian data analisis deskriptif ini mendeskripsikan 

variabel yang terdiri atas Return saham sebagai variabel dependen serta Return 

on Equity, Cash Flow Ratio, dan Debt to Equity Ratio sebagai variabel 

independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan E-Views 

7.0 diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Hasil Statistik Deskriptif 

 RETURN ROE CFR DER 

 Mean  0,108825  0,249976 -1,470979  1,926902 

 Median  0,125445  0,212792 -0,924936  0,778621 

 Maximum  0,606135  1,267749  15,33046  8,431878 

 Minimum -0,452592  0,045035 -66,43590  0,153641 

 Std. Dev.  0,212245  0,232605  7,019427  2,436647 

 Skewness -0,132521  3,446147 -7,499724  1,528057 

 Kurtosis  2,703991  14,83311  71,61244  3,631854 

     

 Jarque-Bera  0,690677  820,4274  21580,34  42,60844 

 Probability  0,707981  0,000000  0,000000  0,000000 

     

 Sum  11,42663  26,24748 -154,4528  202,3247 

 Sum Sq. Dev.  4,684997  5,626951  5124,325  617,4739 

     

      Sumber: data di olah penulis menggunakan EViews 7.0 (2016) 

  Berdasarkan hasil tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa total keseluruhan 

observasi yang diolah oleh penulis adalah sebesar 105 observasi yang terdiri 

dari 22 perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2015. Uraian statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan 

dasar penjelasan mengacu pada teori peran setiap angka pada hasil uji statistik 

deskriptif yang dijelaskan oleh Winarno (2015) sebagai berikut: 

1. Mean, yaitu merupakan nilai rata-rata dari data penelitian yang 

diperoleh dari hasil penjumlahan seluruh data dan membaginya dengan 

banyaknya data. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai mean 

untuk variabel terikat penelitian yaitu return (Y) sebesar  0,108825 

(10,88%), sedangkan nilai mean untuk variabel bebas penelitian yaitu 

untuk ROE sebesar  0,249976 (25%), untuk CFR sebesar -1,470979    

(-147%), dan untuk DER sebesar  1,926902 (193%). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata nilai Return, ROE, CFR, dan DER 
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perusahaan pada indeks LQ-45 yang berjumlah 22 periode 2011-2015 

adalah sebesar 10,88%, 25%, -147%, dan 193%. 

2. Median, yaitu nilai tengah atau rata-rata bagi dua buah nilai jika data 

yang digunakan berjumlah genap dari data yang telah diurutkan dari 

nilai terkecil hingga nilai terbesar. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai median untuk variabel terikat penelitian yaitu return 

(Y) sebesar 0,125445 (12,54%), sedangkan nilai median untuk variabel 

bebas penelitian yaitu untuk ROE sebesar   0,212792 (21,28%), untuk 

CFR sebesar -0,924936 (-92,5%), dan untuk DER sebesar  0,778621 

(77,86%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tengah dari Return, 

ROE, CFR, dan DER perusahaan pada indeks LQ-45 yang berjumlah 

22 periode 2011-2015 adalah sebesar 12,54%, 21,28%, -92,5%, dan 

77,86%.    

3. Maximum, yaitu nilai terbesar dari data. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai terbesar untuk variabel terikat penelitian yaitu return 

(Y) sebesar 0,606135 (60,61%), sedangkan nilai terbesar untuk 

variabel bebas penelitian yaitu untuk ROE sebesar 1,267749 (127%), 

untuk CFR sebesar 15,33046 (1533%), dan untuk DER 

sebesar  8.431878 (843%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

terbesar dari masing-masing variabel dalam penelitian ini periode 

2011-2015 bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang 

tergabung dalam indeks LQ-45 yang berjumlah 22 perusahaan dimiliki 

oleh Kalbe Farma Tbk tahun 2013 untuk Return, Unilever Indonesia 
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Tbk tahun 2014 untuk ROE, PP London Sumatra Indonesia Tbk  tahun 

2015 untuk CFR, dan Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2011 untuk 

DER. 

4. Minimum, merupakan kebalikan dari nilai maximum yaitu nilai terkecil 

dari keseluruhan data. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai 

terkecil untuk variabel terikat penelitian yaitu return (Y) sebesar -

0,452592 (-45,26%) sedangkan nilai terkecil untuk variabel bebas 

penelitian yaitu untuk ROE sebesar 0,045035 (4,5%), untuk CFR 

sebesar -66,43590 (-6644%), dan untuk DER sebesar 0,153641 

(15,36%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai terkecil dari 

masing-masing variabel dalam penelitian ini periode 2011-2015 bila 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang tergabung dalam indeks 

LQ-45 yang berjumlah 22 perusahaan dimiliki oleh Indo Tambangraya 

Megah Tbk tahun 2015 untuk Return, Adaro Energy Tbk tahun 2015 

untuk ROE, Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 untuk CFR, dan 

Indocement Tunggal Prakasa tahun 2011 untuk DER. 

5. Standard Deviation, adalah ukuran penyebaran data dalam model yang 

dimiliki oleh masing-masing variabel. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai standar deviasi untuk variabel terikat penelitian yaitu 

return (Y) sebesar 0,212245 (21,22%), sedangkan nilai standar deviasi 

untuk variabel bebas penelitian yaitu untuk ROE sebesar 0,232605 

(23,26%), untuk CFR sebesar 7,019427 (702%), dan untuk DER 

sebesar  2,436647 (244%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 
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standar deviasi dari Return, ROE, CFR, dan DER perusahaan pada 

indeks LQ-45 yang berjumlah 22 periode 2011-2015 adalah sebesar 

21,22%, 23,26%, 702%, dan 244%. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa pergerakan kinerja keuangan dan struktur modal relatif tidak 

stabil, hal ini bisa dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan nilai rata-rata antar variabel. 

4.2.2. Penentuan Regresi Data Panel 

 Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk menentukan model 

regresi dari data panel. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model 

penelitian menggunakan Common Effect atau Fixed Effect (Widarjono, 2009). 

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow 

     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 5,211213 (21,80) 0,0000 

Cross-section Chi-square 90,512294 21 0,0000 

            Sumber: data di olah penulis menggunakan EViews 7.0 (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa probabilitas dari cross section 

chi-square adalah sebesar 0,00, hal tersebut berarti nilai chi-square dari data 

yang digunakan lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan Ho ditolak dan Ha 

dinyatakan diterima, sehingga penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

Jika penelitian ini menggunakan model fixed effect, maka perlu dilakukan uji 

Hausman dalam penentuan model (Widarjono, 2009). 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman 

     

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

     
     Cross-section random 27,882024 3 0,0000 

     

            Sumber: data di olah penulis menggunakan EViews 7.0 (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.6, dapat dilihat bahwa probabilitas dari cross section 

random adalah sebesar 0,00. Hal tersebut berarti nilai cross section random 

dari data yang digunakan lebih kecil dari 0,05 sehingga dinyatakan Ho ditolak 

dan Ha dinyatakan diterima, sehingga penelitian ini menggunakan model fixed 

effect (Widarjono, 2009). 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model 

yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal atau tidak, karena 

data dinyatakan valid jika terdistribusi normal dan merupakan salah satu 

syarat untuk melakukan teknik analisis regresi berganda (Winarno, 2015). 

Berikut merupakan hasil uji normalitas berdasarkan model penelitian yang 

digunakan: 
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Gambar 4.1 Uji Normalitas 

    Sumber: data di olah penulis menggunakan EViews 7.0 (2016) 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai 

probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,3771. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa nilai residual telah terdistribusi normal karena nilai probabilitas 

Jarque-Bera memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sehingga Ho dapat diterima, 

yang berarti bahwa residual data terdistribusi normal.  

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan linier antar variabel independen. Salah satu syarat dalam uji asumsi 

klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur 

multikolinearitas. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas 

menggunakan E-views 7.0: 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 105

Mean      -1.02e-17
Median  -0.021011
Maximum  0.311629
Minimum -0.263994
Std. Dev.   0.130891
Skewness   0.285724
Kurtosis   2.654679

Jarque-Bera  1.950375
Probability  0.377122

Pengaruh kinerja..., Thahrun Dimas Suwerpi, Ak.-IBS, 2016



68 
 

 
Indonesia Banking School 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 

 ROE CFR DER 

ROE  1,000000 -0,437596  0,024236 

CFR -0,437596  1,000000 -0,030340 

DER  0,024236 -0,030340  1,000000 

 Sumber: data di olah penulis menggunakan EViews 7.0 (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi variabel 

independen tertinggi sebesar 0,0242, yaitu koefisien yang menunjukkan 

pengaruh antara ROE dengan DER sedangkan korelasi variabel independen 

terendah sebesar -0,4376, yaitu koefisien yang menunjukkan pengaruh antara 

ROE dengan CFR. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan model 

dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas, hal ini dikarenakan 

tidak ada nilai yang mendekati atau berada diatas 0,85. 

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Gujarati, 2010). Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas 

dengan melakukan uji park menggunakan E-views 7.0: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     ROE 5,555019 3,201033 1,735383 0,0865 

CFR 0,017418 0,029591 0,588625 0,5578 

DER 0,869481 0,559191 1,554891 0,1239 

C -8,288490 1,339369 -6,188356 0,0000 

     
                 Sumber: data di olah penulis menggnakan EViews 7.0 (2016) 
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 Berdasarkan hasil uji park pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa 

probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 

0,05, yaitu ROE 0,0865, CFR sebesar 0,5578, dan DER sebesar 0,1239, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Dengan demikian, penelitian 

ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.3.4. Uji Otokorelasi 

 Otokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2015). Otokorelasi dapat diidentifikasi 

salah satunya dengan melakukan Uji Durbin-Watson. Hasil regresi 

persamaan dinyatakan lolos uji otokorelasi atau tidak ada otokorelasi positif 

dan negatif apabila nilai Durbin-Watson stat berada pada du ≤ dw ≤ 4-du dan 

sesuai dengan gambar 3.6 pada saat 1,54 ≤ dw ≤ 2,46. Berikut merupakan 

hasil uji otokorelasi menggunakan E-views 7.0: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Otokorelasi 

     
     R-squared 0,619682     Mean dependent var 0,108825 

Adjusted R-squared 0,505587     S.D. dependent var 0,212245 

S.E. of regression 0,149239     Akaike info criterion -0,762276 

Sum squared resid 1,781787     Schwarz criterion -0,130381 

Log likelihood 65,01949     Hannan-Quinn criter. -0,506220 

F-statistic 5,431271     Durbin-Watson stat 2,305647 

Prob(F-statistic) 0,000000    

     
         Sumber: data di olah penulis menggunakan EViews 7.0 (2016) 

 Berdasarkan uji otokorelasi pada tabel 4.9, menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-Watson stat sebesar 2,3056, artinya nilai D-W berada pada kondisi 

1,54<2,3056<2,46, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Dengan 
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demikian, penelitian ini terbebas dari masalah otokorelasi karena berada pada 

batas 1.54-2.46 (Winarno, 2015). 

4.2.4. Analisis Regresi Berganda 

  Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel-variabel independen terhadap variabel yang dapat ditunjukkan dengan 

hubungan positif atau hubungan negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Yit = α + β2ROEit + β3CFRit +β1DERit eit 

Analisis dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai berik 

Tabel 4.10 Hasil Regresi Model Penelitian 

     
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROE 1,582600 0,262137 6,037299 0,0000 

CFR 0,003412 0,002423 1,408200 0,1629 

DER -0,007049 0,045793 -0,153938 0,8780 

C -0,268184 0,109683 -2,445089 0,0167 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0,619682     Mean dependent var 0,108825 

Adjusted R-squared 0,505587     S.D. dependent var 0,212245 

S.E. of regression 0,149239     Akaike info criterion -0,762276 

Sum squared resid 1,781787     Schwarz criterion -0,130381 

Log likelihood 65,01949     Hannan-Quinn criter. -0,506220 

F-statistic 5,431271     Durbin-Watson stat 2,305647 

Prob(F-statistic) 0,000000    

     
                  Sumber: data di olah penulis menggunakan EViews 7.0 (2016) 
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 Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dapat disimpulkan persamaan 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

RETURN = -0,2682 + 1,5826*ROE + 0,0034*CFR – 0,0070*DER 

 

Sehingga, dengan persamaan tersebut dapat diperoleh interpretasi 

sebagai berikut: 

1. Konstanta -0,2682, yang artinya jika variabel ROE, CFR, dan DER 

bernilai konstan, maka return saham perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ-45 periode 2011-2015 akan turun sebesar 26,82%. 

2. Koefisien regresi untuk Return on Equity (ROE) sebesar 1,5826, yang 

artinya jika ROE mengalami kenaikan 100%, maka return saham 

perusahaan yang termasuk indeks LQ-45 periode 2011-2015 akan 

mengalami peningkatan sebesar 114,5% dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

3. Koefisien regresi untuk Cash Flow Ratio (CFR) sebesar 0.0034, yang 

artinya jika CFR mengalami kenaikan 100%, maka return saham 

perusahaan yang termasuk indeks LQ-45 periode 2011-2015 akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,34% dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

4. Koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,0070, yang 

artinya jika DER mengalami kenaikan 100%, maka return saham 

perusahaan yang termasuk indeks LQ-45 periode 2011-2015 akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,7% dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 
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4.2.5. Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

  Uji  statistik t atau parsial (t-test) dilakukan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen. Untuk pengujian ini α yang ditetapkan adalah sebesar 5% dimana 

kriteria  probability t dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut, yaitu 

apabila probability t lebih kecil dari 5% dan nilai t-statistik hitung lebih besar 

dari t-statistik tabel maka dikatakan berpengaruh signifikan (Ho ditolak). 

Namun, apabila probability t lebih besar dari 5% dan nilai t-statistik hitung 

lebih kecil dari t-statistik tabel maka dikatakan tidak berpengaruh signifikan 

(Ho diterima). Berikut hasil uji t dalam penelitian ini yang tertera pada tabel 

4.10: 

Hipotesis 1 

H01 : Return on Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Ha1 : Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 
 
 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa ROE 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,00 atau lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α sebesar 0,05 dan nilai t-statistik hitung sebesar 6,0373 atau 

lebih besar dari nilai t-statistik tabel sebesar 1,98282. Hasil ini menunjukkan 

bahwa variabel ROE memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. 

Kemudian, nilai koefisien regresi ROE sebesar 1,5826 yang menunjukkan 

bahwa variabel ROE memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROE berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti bahwa H01 ditolak dan Ha1 

diterima. 

Hipotesis 2 

H02 : Cash Flow Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Ha2 : Cash Flow Ratio berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa CFR 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1629 atau lebih besar dari tingkat 

signifikansi α sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel CFR 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap return saham dan tidak perlu 

dilakukan uji statistik t. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CFR 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini berarti bahwa H02 diterima 

dan Ha2 ditolak. 

Hipotesis 3 

H04 : Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 
return saham. 

Ha4 : Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa DER 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8780 atau lebih besar dari tingkat 

signifikansi α sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel DER 

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap return saham dan tidak perlu 

dilakukan uji statistik t. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DER 

Pengaruh kinerja..., Thahrun Dimas Suwerpi, Ak.-IBS, 2016



74 
 

 
Indonesia Banking School 

 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini berarti bahwa H02 diterima 

dan Ha2 ditolak. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Return Saham 

ROE merupakan variabel penting dalam analisa efek karena merupakan 

komponen kunci dalam menentukan pertumbuhan laba dan pertumbuhan 

dividen. Oleh sebab itu, meningkatnya nilai ROE akan memberikan sinyal 

positif kepada investor bahwa perusahaan mampu menciptakan pertumbuhan 

laba yang positif dari sejumlah ekuitas yang dipergunakannya, yang salah 

satunya berasal dari para pemegang saham. Hal ini sangat disukai para investor 

dan menjadi sinyal positif, karena dengan tingkat profitabilitas perusahaan 

yang tinggi akan mendorong peningkatan harga saham. Meningkatnya harga 

saham secara otomatis akan meningkatkan return saham yang akan diterima 

oleh investor.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan, menunjukkan 

bahwa pernyataan hipotesis di atas tepat, sehingga ROE layak untuk dijadikan 

pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Khan et al (2013), 

dimana ROE berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini juga sejalan dengan 

teori Godfrey et., al. (2010), yaitu jika perusahaan memberikan sinyal berupa 

profitabilitas yang meningkat maka investor akan merespon positif sinyal 
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tersebut. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Susilowati & Turyanto (2011), dimana ROE tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

4.3.2. Pengaruh Cash Flow Ratio (CFR) terhadap Return Saham 

 Dalam PSAK No.2 paragraf 13 (2009) menyatakan bahwa jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk 

menentukan apakah entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar. Sehingga arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan 

pendanaan dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kondisi perusahaan. 

Peningkatan arus kas merupakan sinyal positif bagi investor sehingga akan 

berdampak terhadap peningkatan harga saham yang disebabkan karena 

meningkatnya permintaan atas saham tersebut. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa CFR tidak berpengaruh terhadap return saham, 

menunjukkan bahwa pernyataan hipotesis diatas tepat. Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Ghi et al (2015), dimana CFR tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Namun, hasil penelitian ini bertentangan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khan et.al., (2013), dimana CFR 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, sekaligus juga 

bertentangan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Godfrey et. al., 
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(2010), yaitu jika perusahaan memberikan sinyal berupa informasi positif maka 

investor akan merespon positif sinyal tersebut, hal ini dikarenakan setiap 

perubahan dari arus kas operasi, investasi maupun pendanaan akan 

berpengaruh terhadap laporan laba/rugi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa CFR 

belum tepat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi investor dalam proses 

pengambilan keputusan investasi, dikarenakan CFR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Hasil yang tidak signifikan ini juga bisa 

disebabkan karena faktor perekonomian Indonesia periode 2011-2015 yang 

belum stabil, seperti IHSG, inflasi dan suku bunga BI yang masih bergerak 

fluktuatif serta nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus 

melemah akan berdampak pada masing-masing perusahaan yang tergabung 

dalam indeks LQ-45, dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun 

negatif. Karena adanya perbedaan dampak tersebut akan mempengaruhi 

perubahan data-data keuangan masing-masing perusahaan yang berbeda-beda.  

4.3.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

 DER yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak modal yang berasal 

dari sumber hutang. Oleh sebab itu semakin tinggi nilai DER maka semakin 

besar biaya bunga yang harus dibayarkan dan secara otomatis laba yang 

seharusnya diperoleh akan berkurang. Laba yang berkurang mengakibatkan 

hak pemegang saham juga akan berkurang. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh 
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terhadap return saham, menunjukkan bahwa pernyataan hipotesis di atas tepat. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Berggren & Bergqvist (2014). 

 Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gharaibeh (2014), dimana DER berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham, sekaligus juga bertentangan dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Ross et., al. (2010), yaitu sebuah 

perusaahan yang lebih sukses akan mengambil lebih banyak hutang sehingga 

investor yang rasional cenderung menyimpulkan tingginya nilai perusahaan 

dari tingginya tingkat hutang. Hal ini merujuk kepada perusahaan-perusahaan 

indeks LQ-45 yang merupakan perusahaan pilihan, sehingga perusahaan 

tersebut cenderung menggunakan hutang untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Dilanjutkan lagi oleh Ross et., al. (2010) yang menyatakan bahwa hutang yang 

semakin meningkat memberikan pengaruh positif terhadap harga saham. Harga 

saham yang meningkat akan diikuti dengan peningkatan return saham. Namun, 

DER belum tepat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi investor dalam 

proses pengambilan keputusan investasi, dikarenakan DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Hasil yang tidak signifikan ini juga bisa 

disebabkan karena faktor perekonomian Indonesia periode 2011-2015 yang 

belum stabil, seperti IHSG, inflasi dan suku bunga BI yang masih bergerak 

fluktuatif serta nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus 

melemah akan berdampak pada masing-masing perusahaan yang tergabung 

dalam indeks LQ-45, dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun 
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negatif. Karena adanya perbedaan dampak tersebut akan mempengaruhi 

perubahan data-data keuangan masing-masing perusahaan yang berbeda-beda.  

4.4. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Return on 

Equity (ROE), Cash Flow Ratio (CFR), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

return saham perusahaan yang termasuk indeks LQ-45 periode 2011-2015, 

terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan 

bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui pengaruh rasio keuangan perusahaan terhadap perubahan return 

saham pada perusahaan yang termasuk indeks LQ-45 periode 2011-2015. 

 Hasil analisis dalam penelitian ini menemukan bahwa terdapat satu dari 

empat variabel independen yang mempengaruh return saham secara signifikan, 

yaitu variabel Return on Equity (ROE), sedangkan variabel Cash Flow Ratio 

(CFR), dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Variabel ROE dalam penelitian ini memiliki hubungan positif dan 

signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel ROE dapat 

dijadikan salah satu alat pertimbangan investor dalam mengambil keputusan 

investasi. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan diharapkan mampu terus 

menjaga aspek profitabilitas dan ekuitas perusahaan sehingga ROE secara 

berkesinambungan mengalami kenaikan ke arah yang positif. Ekuitas perusahaan 

yang terlalu besar tanpa diikuti dengan peningkatan laba bersih perusahaan juga 

akan berdampak negatif terhadap ROE. Peningkatan laba bersih dapat dilakukan 
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dengan meningkatkan pendapatan, peningkatan terhadap pendapatan akan 

berdampak terhadap meningkatnya beban operasional seperti, biaya iklan. 

Peningkatan pendapatan harus lebih besar daripada peningkatan beban-beban 

yang terkait dalam proses peningkatan pendapatan tersebut. Oleh sebab itu 

manajemen perusahaan harus menjaga beban-bebannya, seperti beban operasional 

agar tetap efisien, sehingga laba bersih akan meningkat secara optimal. Selain itu 

manajemen perusahaan juga harus mampu menjaga komposisi optimal dari 

kewajiban perusahaan (hutang) dan ekuitas. Semakin besar ROE perusahaan maka 

secara teoritis semakin besar keuntungan perusahaan yang didistribusikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen.   

 Variabel CFR dalam penelitian ini memiliki hubungan yang positif dan 

tidak signifikan, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel CFR 

belum dapat dijadikan salah satu alat pertimbangan investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Meskipun tidak bersifat signifikan, manajemen perusahaan 

harus tetap menjaga dan memperhatikan rasio pertumbuhan arus kasnya. Hal ini 

dikarenakan, apabila arus kas dari aktifitas operasi, investasi maupun pendanaan 

perusahaan mengalami kenaikan, maka return saham yang didistribusikan kepada 

pemegang saham juga akan meningkat. Hal ini disebabkan setiap perubahan arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi, seperti pendapatan dan beban operasi akan 

berpengaruh terhadap perubahan laba/rugi. Begitupun dengan perubahan dari arus 

kas investasi dan pendanaan, seperti penjualan aset dan pembayaran bunga 

pinjaman jangka panjang juga akan mempengaruhi perubahan laba/rugi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan arus kas yang berasal dari aktivitas 

Pengaruh kinerja..., Thahrun Dimas Suwerpi, Ak.-IBS, 2016



80 
 

 
Indonesia Banking School 

 

operasi, investasi dan pendanaan akan mempengaruhi perubahan laba/rugi 

perusahaan. Perubahan tersebut akan mempengaruhi minat investor untuk 

menginvestasikan dananya. Minat investor yang tinggi akan meningkatkan harga 

saham, peningkatan harga saham juga akan diikuti peningkatan return saham. . 

 Variabel DER dalam penelitian ini memiliki hubungan yang negatif dan 

tidak signifikan, sehingga hal tersebut juga mengindikasikan bahwa variabel DER 

belum dapat dijadikan salah satu alat pertimbangan investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Meskipun tidak bersifat signifikan, manajemen perusahaan 

harus tetap menjaga dan memperhatikan komposisi hutang terhadap modal. Hal 

ini dikarenakan, DER yang baik adalah DER yang tidak melebihi dari seratus 

persen (100%), sehingga yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan 

adalah total hutang tidak boleh melebihi total ekuitas karena bisa berdampak 

terhadap likuiditas perusahaan. Maka dari itu sebaiknya perusahaan 

mengutamakan menggunakan modal sendiri sebagai sumber pendanaan 

perusahaan untuk mendapatkan respon baik dari investor, seperti dengan 

menerbitkan saham baru.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka hasil 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel return on equity (ROE) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap return saham perusahaan indeks LQ-45 di BEI periode 

2011-2015. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan oleh 

perusahaan. Semakin besar ROE yang dimiliki oleh perusahaan, 

mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan 

bagus karena mampu memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dari 

setiap modal yang dimilikinya. Hal tersebut mengakibatkan investor 

tertarik untuk berinvestasi saham di perusahaan tersebut. Ketertarikan 

tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya return saham.  

2. Variabel cash flow ratio (CFR) memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap return saham perusahaan indeks LQ-45 di BEI periode 2011-

2015. Hasil yang tidak signifikan tersebut menggambarkan bahwa terdapat 

penilaian yang berbeda dari investor mengenai arti penting pertumbuhan 

arus kas bagi perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel CFR 

bukan merupakan faktor yang mempengaruhi return saham.  
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3. Variabel debt to equity ratio (DER) memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap return saham perusahaan indeks LQ-45 di BEI periode 

2011-2015. Hasil yang tidak signifikan tersebut menggambarkan bahwa 

terdapat penilaian yang berbeda dari investor mengenai arti penting hutang 

terhadap perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel DER bukan 

merupakan faktor yang mempengaruhi return saham.  

5.2. Saran 

1. Bagi investor dan calon investor, variabel return on equity (ROE) dalam 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi saham. Hal ini dikarenakan variabel ROE 

menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perubahan return saham 

perusahaan indeks LQ-45 di BEI periode 2011-2015. 

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukkan 

dan pertimbangan bagi perusahaan agar dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara berkesinambungan, 

sehingga pertumbuhan perusahaan dapat bergerak ke arah yang positif. 

Hal ini akan berdampak terhadap naiknya minat investor untuk 

berinvestasi saham perusahaan tersebut, dan secara otomatis akan 

meningkatkan harga saham yang diikuti dengan perubahan return saham 

ke arah positif. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menguji kembali variabel rasio 

keuangan dalam penelitian ini yang belum menunjukkan hasil signifikan, 

diikuti dengan pengujian variabel rasio profitabilitas yang berbeda dari 
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penelitian ini, seperti ROA atau EPS. Hal ini dikarenakan dalam penelitian 

ini ROE sudah menunjukkan hasil yang positif signifikan. Disamping itu, 

untuk memastikan ada atau tidaknya pengaruh dari eksternal terhadap 

return saham, maka variabel seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan 

ekonomi dan kondisi ekonomi lainnya juga dapat dijadikan variabel 

penelitian selanjutnya. Kemudian untuk memperoleh hasil yang lebih 

akurat mengenai pengaruh terhadap return saham perusahaan indeks LQ-

45 di BEI, maka rentang waktu penelitian juga dapat lebih diperpanjang 

baik sepuluh tahun maupun lima belas tahun ke belakang.  
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran A 

Data Penelitian 

Kode Efek Tahun Return ROE CFR DER 

AALI 2011 0.0241 0.297 -1.852 0.211 

AALI 2012 0.0005 0.269 0.528 0.326 

AALI 2013 -0.0657 0.186 -1.757 0.457 

AALI 2014 0.3230 0.222 -1.249 0.568 

AALI 2015 -0.1033 0.059 1.762 0.839 

ADRO 2011 0.0992 0.226 -0.919 1.317 

ADRO 2012 -0.2510 0.128 0.096 1.234 

ADRO 2013 -0.2876 0.072 -4.945 1.108 

ADRO 2014 -0.0289 0.056 -0.662 0.968 

ADRO 2015 -0.3018 0.045 -1.425 0.777 

ASII 2011 0.3570 0.278 -4.659 1.024 

ASII 2012 0.2106 0.250 -1.402 1.029 

ASII 2013 -0.0119 0.210 -3.582 1.015 

ASII 2014 0.0677 0.184 -0.784 0.962 

ASII 2015 -0.0089 0.123 2.945 0.940 

BBCA 2011 0.2788 0.257 6.779 8.070 

BBCA 2012 0.0977 0.226 -1.776 7.516 

BBCA 2013 0.2882 0.223 -1.306 6.736 

BBCA 2014 0.1523 0.218 -1.842 6.065 

BBCA 2015 0.1782 0.201 4.946 5.601 

BBNI 2011 0.4238 0.153 -2.113 6.903 

BBNI 2012 0.0085 0.162 -0.611 6.658 

BBNI 2013 0.1974 0.190 -2.371 7.109 

BBNI 2014 0.1952 0.177 -0.016 5.591 

BBNI 2015 0.1377 0.117 -5.028 5.262 

BBRI 2011 0.3303 0.303 -0.879 8.432 

BBRI 2012 0.1439 0.288 -7.536 7.498 

BBRI 2013 0.2030 0.269 -0.704 6.894 

BBRI 2014 0.3075 0.248 -6.748 7.205 

BBRI 2015 0.1254 0.225 -1.154 6.765 

BMRI 2011 0.2005 0.203 -0.135 7.204 

BMRI 2012 0.1257 0.210 -0.925 6.778 
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BMRI 2013 0.1978 0.212 1.459 6.721 

BMRI 2014 0.1543 0.197 1.682 6.648 

BMRI 2015 0.0452 0.177 -2.027 6.161 

CPIN 2012 0.3546 0.328 -1.136 0.510 

CPIN 2013 0.4643 0.254 1.114 0.580 

CPIN 2014 -0.0347 0.159 -4.578 0.906 

GGRM 2011 0.4287 0.202 -6.857 0.592 

GGRM 2012 0.1514 0.153 -3.854 0.560 

GGRM 2013 -0.1619 0.149 0.371 0.726 

GGRM 2014 0.1879 0.162 -0.892 0.752 

GGRM 2015 -0.0576 0.170 -0.625 0.671 

INDF 2011 0.2661 0.155 -0.554 0.695 

INDF 2012 0.0212 0.140 -0.920 0.738 

INDF 2013 0.3460 0.089 0.410 1.035 

INDF 2014 0.0350 0.125 1.143 1.084 

INDF 2015 -0.0433 0.086 -2.687 1.130 

INTP 2011 -0.0109 0.229 0.057 0.154 

INTP 2012 0.2622 0.245 0.656 0.172 

INTP 2013 0.1425 0.218 -0.412 0.158 

INTP 2014 0.1237 0.213 -1.631 0.165 

INTP 2015 -0.0370 0.183 0.942 0.158 

ITMG 2011 0.1639 0.505 1.372 0.460 

ITMG 2012 -0.0332 0.431 -0.511 0.488 

ITMG 2013 -0.1099 0.239 -2.072 0.444 

ITMG 2014 -0.1787 0.223 -0.632 0.455 

ITMG 2015 -0.4526 0.076 -1.707 0.412 

JSMR 2011 0.4930 0.143 -1.355 1.319 

JSMR 2012 0.4916 0.157 -3.175 1.529 

JSMR 2013 0.1089 0.114 -2.464 1.610 

JSMR 2014 0.0599 0.106 -0.717 1.788 

JSMR 2015 -0.0008 0.107 -1.145 1.969 

KLBF 2011 0.5190 0.234 -0.026 0.270 

KLBF 2012 0.2541 0.241 -2.055 0.278 

KLBF 2013 0.6061 0.232 0.237 0.331 

KLBF 2014 0.2535 0.216 -1.814 0.266 

KLBF 2015 0.0400 0.188 0.717 0.252 

LPKR 2011 0.2441 0.087 -1.688 0.941 

LPKR 2012 0.2845 0.115 -1.751 1.168 
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LPKR 2013 0.4355 0.112 -2.353 1.208 

LPKR 2015 0.1430 0.054 -2.029 1.185 

LSIP 2012 -0.2822 0.178 -1.322 0.203 

LSIP 2013 -0.2928 0.116 0.911 0.206 

LSIP 2015 -0.2220 0.085 15.330 0.206 

PGAS 2011 -0.0699 0.373 -1.181 0.809 

PGAS 2012 0.1149 0.389 -5.767 0.660 

PGAS 2013 0.4264 0.328 -1.583 0.600 

PGAS 2014 0.0806 0.252 -0.585 1.098 

PGAS 2015 -0.2536 0.133 -1.044 1.149 

PTBA 2011 0.1226 0.378 4.029 0.409 

PTBA 2012 -0.1032 0.342 -1.496 0.497 

PTBA 2013 -0.1681 0.246 1.989 0.546 

PTBA 2014 -0.1256 0.233 -1.263 0.708 

PTBA 2015 -0.2353 0.219 -2.491 0.819 

SMGR 2011 0.0876 0.271 -2.136 0.345 

SMGR 2012 0.4112 0.271 0.225 0.463 

SMGR 2013 0.2650 0.246 -3.966 0.412 

SMGR 2014 0.0273 0.223 -0.184 0.372 

SMGR 2015 -0.2025 0.165 -2.124 0.390 

TLKM 2011 -0.0857 0.254 -0.642 0.690 

TLKM 2012 0.1654 0.274 5.515 0.663 

TLKM 2013 0.3610 0.262 -0.836 0.653 

TLKM 2014 0.2087 0.249 4.330 0.636 

TLKM 2015 0.1489 0.250 2.388 0.779 

UNTR 2011 0.2655 0.214 -5.329 0.688 

UNTR 2012 0.0697 0.178 -0.414 0.557 

UNTR 2013 -0.2281 0.135 0.039 0.609 

UNTR 2014 0.1512 0.125 -0.380 0.563 

UNTR 2015 -0.0157 0.071 1.098 0.572 

UNVR 2011 0.1008 1.131 -0.967 1.848 

UNVR 2012 0.4735 1.219 -6.965 2.020 

UNVR 2013 0.2283 1.258 -0.914 2.137 

UNVR 2014 0.1302 1.268 -66.436 2.009 

UNVR 2015 0.2978 1.212 -1.452 2.258 
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Lampiran B 

1. Statistik Deskriptif 

 RETURN ROE CFR DER 

 Mean  0.108825  0.249976 -1.470979  1.926902 

 Median  0.125445  0.212792 -0.924936  0.778621 

 Maximum  0.606135  1.267749  15.33046  8.431878 

 Minimum -0.452592  0.045035 -66.43590  0.153641 

 Std. Dev.  0.212245  0.232605  7.019427  2.436647 

 Skewness -0.132521  3.446147 -7.499724  1.528057 

 Kurtosis  2.703991  14.83311  71.61244  3.631854 

     

 Jarque-Bera  0.690677  820.4274  21580.34  42.60844 

 Probability  0.707981  0.000000  0.000000  0.000000 

     

 Sum  11.42663  26.24748 -154.4528  202.3247 

 Sum Sq. Dev.  4.684997  5.626951  5124.325  617.4739 

     

 Observations  105  105  105  105 

 

2. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 5.211213 (21,80) 0.0000 

Cross-section Chi-square 90.512294 21 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: RETURN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 12:02   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 22   

Total panel (unbalanced) observations: 105  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROE 0.219052 0.095831 2.285817 0.0244 

CFR 0.001140 0.003176 0.359052 0.7203 

DER 0.018741 0.008230 2.277227 0.0249 

C 0.019634 0.033684 0.582873 0.5613 
     
     R-squared 0.099429     Mean dependent var 0.108825 

Adjusted R-squared 0.072680     S.D. dependent var 0.212245 

S.E. of regression 0.204387     Akaike info criterion -0.300254 

Sum squared resid 4.219171     Schwarz criterion -0.199151 
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Log likelihood 19.76335     Hannan-Quinn criter. -0.259285 

F-statistic 3.717041     Durbin-Watson stat 1.174860 

Prob(F-statistic) 0.013910    
     
     

  

3. Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 27.882024 3 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     ROE 1.582600 0.444334 0.054156 0.0000 

CFR 0.003412 0.002664 0.000000 0.0553 

DER -0.007049 0.017660 0.001959 0.5767 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: RETURN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 12:03   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 22   

Total panel (unbalanced) observations: 105  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.268184 0.109683 -2.445089 0.0167 

ROE 1.582600 0.262137 6.037299 0.0000 

CFR 0.003412 0.002423 1.408200 0.1629 

DER -0.007049 0.045793 -0.153938 0.8780 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.619682     Mean dependent var 0.108825 

Adjusted R-squared 0.505587     S.D. dependent var 0.212245 

S.E. of regression 0.149239     Akaike info criterion -0.762276 

Sum squared resid 1.781787     Schwarz criterion -0.130381 

Log likelihood 65.01949     Hannan-Quinn criter. -0.506220 

F-statistic 5.431271     Durbin-Watson stat 2.305647 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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4. Uji Normalitas 

 
 
 

5. Uji Multikolinearitas 

 ROE CFR DER 

ROE  1.000000 -0.437596  0.024236 

CFR -0.437596  1.000000 -0.030340 

DER  0.024236 -0.030340  1.000000 

 

6. Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RESID2)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 12:08   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 22   

Total panel (unbalanced) observations: 105  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROE 5.555019 3.201033 1.735383 0.0865 

CFR 0.017418 0.029591 0.588625 0.5578 

DER 0.869481 0.559191 1.554891 0.1239 

C -8.288490 1.339369 -6.188356 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.371595     Mean dependent var -5.250085 

Adjusted R-squared 0.183074     S.D. dependent var 2.016291 

S.E. of regression 1.822404     Akaike info criterion 4.242447 

Sum squared resid 265.6925     Schwarz criterion 4.874342 

Log likelihood -197.7285     Hannan-Quinn criter. 4.498503 

F-statistic 1.971104     Durbin-Watson stat 2.287853 
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-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 105

Mean      -1.02e-17
Median  -0.021011
Maximum  0.311629
Minimum -0.263994
Std. Dev.   0.130891
Skewness   0.285724
Kurtosis   2.654679

Jarque-Bera  1.950375
Probability  0.377122
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Prob(F-statistic) 0.013050    
     

 

7. Uji Otokorelasi 

Dependent Variable: RETURN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 12:08   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 22   

Total panel (unbalanced) observations: 105  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROE 1.582600 0.262137 6.037299 0.0000 

CFR 0.003412 0.002423 1.408200 0.1629 

DER -0.007049 0.045793 -0.153938 0.8780 

C -0.268184 0.109683 -2.445089 0.0167 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.619682     Mean dependent var 0.108825 

Adjusted R-squared 0.505587     S.D. dependent var 0.212245 

S.E. of regression 0.149239     Akaike info criterion -0.762276 

Sum squared resid 1.781787     Schwarz criterion -0.130381 

Log likelihood 65.01949     Hannan-Quinn criter. -0.506220 

F-statistic 5.431271     Durbin-Watson stat 2.305647 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

8. Uji Regresi Berganda 

Dependent Variable: RETURN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/05/16   Time: 12:09   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 22   

Total panel (unbalanced) observations: 105  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROE 1.582600 0.262137 6.037299 0.0000 

CFR 0.003412 0.002423 1.408200 0.1629 

DER -0.007049 0.045793 -0.153938 0.8780 

C -0.268184 0.109683 -2.445089 0.0167 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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R-squared 0.619682     Mean dependent var 0.108825 

Adjusted R-squared 0.505587     S.D. dependent var 0.212245 

S.E. of regression 0.149239     Akaike info criterion -0.762276 

Sum squared resid 1.781787     Schwarz criterion -0.130381 

Log likelihood 65.01949     Hannan-Quinn criter. -0.506220 

F-statistic 5.431271     Durbin-Watson stat 2.305647 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh kinerja..., Thahrun Dimas Suwerpi, Ak.-IBS, 2016



 
 

95 
Indonesia Banking School 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

PERSONAL DETAILS 

Full Name : Thahrun Dimas Suwerpi 

Sex : Male 

Place, Date of Birth : Medan, April 11th 1994 

Nationality : Indonesia 

Religion : Moslem 

Marital Status : Single 

Height, Weight : 178 cm, 62 kg 

Phone, Mobile : +6285275645000 

Email : thahrund@gmail.com 

 

PERSONALITIES 

Faithfull, Integrity, Fast Learner, Hard Worker, Forward Thinking, Humble, 
Persistent.   

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

2012 – Present : STIE Indonesia Banking School, Jakarta (Majoring 
Accounting) 

2009 – 2012 : SMA Negeri 3 Medan, Sumatera Utara 

2006 – 2009 : SMP Muhammadiyah 01 Medan, Sumatera Utara 

2000 – 2006 : SD Muhammadiyah 02 Medan, Sumatera Utara 
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COURSE AND TRAINING 

2015 : Mini Banking Training 

  Credit Analyst Training 

  Basic Treasury Training 

  Trade Finance Training 

  Effective Selling Skill Training 

2014 : Rindam Jaya Military Training 

2013 : Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE 
Indonesia Banking School 

2011 – 2012 : Ganesha Operation 

2011 : Australian Centre English Course 

2011 : BBC English Course 

 

ORGANIZATION EXPERIENCE 

2015 : Committee of Stock Simulation STIE Indonesia 
Banking School 

2014 – 2015 : Head of Galeri Investasi STIE Indonesia Banking 
School  

2014 ; Committee of Stock Simulation STIE Indonesia 
Banking School   

2013 – 2014 : Head of R&D Division in Galeri Investasi STIE 
Indonesia Banking School   

2008 – 2009 : Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) SMP 
Muhammadiyah 01 Medan 

 

INTERNSHIPS 

2015 : KPw Bank Indonesia Medan 

2016 : PT. Harian Waspada Medan 
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SKILLS 

1. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, MS. Powerpoint) 

2. Internet Literate 

3. Software Analysis Literate (EViews) 

4. Stock Trading Literate 
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