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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. 
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1. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 
 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).  
 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). 
Setelah perusahaan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, maka segala 
pergerakan harga saham secara otomatis dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. 
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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.  
 Fenomena yang berkaitan dengan return dapat dilihat pada tabel 1.1. 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. 

Tabel 1.1 
Pergerakan Indeks LQ-45 

Tahun Harga Penutupan Kenaikan/Penurunan Perubahan (%) 

2015 792,03 (106,55) -11,86% 

2014 898,58 187,45  26,36% 

2013 711,14 (23,91) -3,25% 

2012 735,04 61,54  9,14% 

2011 673,51 175,22  35,16% 

           Sumber: di olah dari Indonesia Stock Exchange (2016) 

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. 

Penilaian kinerja keuangan dapat diukur dari aspek profitabilitas. Salah satu rasio 
profitabilitas yang sering digunakan sebagai indikator oleh investor adalah Return on Equity 
(ROE). 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. 
Penilaian kinerja keuangan juga bisa didasarkan pada laporan arus kas. Dalam penelitian 
ini variabel pengukuran yang digunakan adalah rasio arus kas (pertumbuhan arus kas). 
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. Selain menganalisa kinerja keuangan, 
investor juga dapat melihat dan menganalisa dari posisi struktur modalnya perusahaan. 
Salah satu rasio yang sering dikaitkan dengan rasio struktur modal adalah Debt to Equity 
Ratio (DER). Hasil penelitian Isye (2009), Susilowati & Turyanto (2011), Khan et.al., (2013) 

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



 
 

3 
Indonesia Banking School 

 

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. 

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”.   

 
1.2. Rumusan Masalah 

 
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. 

2. LANDASAN TEORI 
 
2.1. Signalling Theory (Teori Sinyal) 

 

 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). 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. 
 

2.2. Teori Efisiensi Pasar 
 

 Menurut Jones (2014), teori efisiensi pasar adalah sebuah pasar yang dimana semua 
informasi harga saham tercermin secara cepat dan sepenuhnya. 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. 
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). 
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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. 
 

2.3. 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). Besarnya nilai return saham dapat dihitung dengan formula berikut: 
 

 
1-t

t1-tt

P

)  DP-(P 
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 
 

2.4. 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 masing-masing komponen 
yang membentuk rasio. Berikut akan dijelaskan rasio-rasio keuangan yang terkait dengan 
penelitian ini beserta formulanya masing-masing: 

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. 

2. Cash Flow Ratio (CFR) 
 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.  
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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. 
 

2.5. 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). 
 

2.6. Pengembangan Hipotesis 
 

2.6.1. H01 : Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 
Saham 

 Ha1 : Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan 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. 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. 

 
2.6.2. H02 : Cash Flow Ratio (CFR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return  

 Saham 
 Ha2 : Cash Flow Ratio (CFR) berpengaruh signifikan 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. 
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2.6.3. H03 : Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return  
 Saham 
 Ha3 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan 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. 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. 

 
3. METODE PENELITIAN 

 
3.1. Populasi dan Sampel 

 
 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. 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. 

 
3.2. Operasional Variabel 

 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham, sedangkan variabel 

independen dalam penelitian ini adalah return on equity (ROE), cash flow ratio (CFR), dan 
debt to equity ratio (DER). Berikut adalah tabel mengenai operasionalisasi variabel dalam 
penelitian ini: 

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 
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    Sumber: di olah penulis dari berbagai sumber (2016) 

3.3. Teknik Pengolahan & Analisis 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). 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). Persamaan regresi berganda ini mempunyai syarat 
lolos uji Normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji Multikoliniearitas, dan uji Otokorelasi. 
Beirkut adalah model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini: 

Yit = α + β2ROEit + β3CFRit + β1DERit eit 

 Keterangan:   
Yit = Return saham pada perusahaan i periode t 
α = Konstanta 
β1,β2,β3 = Koefisien regresi 
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 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Objek Penelitian 

 
 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk ke 
dalam indeks LQ-45 periode 2011-2015. Berikut adalah jumlah sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini: 
 
 
 
 
 
 

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 
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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) 

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) 
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4.2. Statistik Deskriptif 
 

Hasil statistik deskriptif dari variabel terikat maupun variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
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 diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016) 

4.3 Uji Chow 

  Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan 
common effect atau fixed effect. 

Tabel 4.4 
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 diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016) 

4.4. Uji Hausman 

  Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan fixed 
effect atau random effect. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Hausman 

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

     
     

Cross-section random 27,882024 3 0,0000 

     
    Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016)  
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4.5. Uji Normalitas 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016) 

  Berdasarkan grafik histogram di atas menunjukkan bahwa residual data telah 
terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan pada nilai probabilitas Jarque-Bera yang lebih besar 
dari 5% yaitu 0,377122. 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

 4.6.1. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 
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 diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016) 

   Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan correlation 
matrix, dapat dilihat bahwa nilai variabel tidak ada yang melebihi nilai 85%, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 
multikoliniearitas antar variabel independen. 

 4.6.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.7 
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 diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016) 

   Berdasarkan hasil Uji Park di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas 
koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 5% sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ho diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari 
masalah heteroskedastisitas. 
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 4.6.3. Uji Otokorelasi 

Tabel 4.8 
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 diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016) 

  Berdasarkan hasil uji otokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin –
Watson stat  sebesar 2,305647 artinya nilai D-W berada pada kondisi 1,54 < 
2,305647 < 2,46 yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah 
otokorelasi pada model persamaan regresi. 

4.7 Hasil Persamaan Regresi Berganda 

  Berikut adalah hasil pengolahan dari data panel: 

     
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 

     
   Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.0 (2016) 

 Berdasarkan hasil pengolahan data panel pada tabel di atas, persamaan yang 
dihasilkan adalah sebagai berikut: 

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

4.8. Uji Hipotesis (Uji-t) 

 Menurut Ghozali (2013) kriteria pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas, 
apabila t hitung > ta tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig<0,05) maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel 
dependen. Tetapi, jika t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig>0,05) 
maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti variabel independen tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen. 

1. ROE memiliki probabilitas sebesar 0,00 ≤ 0,05, yang artinya Ha1 diterima. Hasil 
menunjukkan bahwa ROE berpengaruh terhadap return saham. Nilai koefisien 
regresi ROE sebesar 1,582600 menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh 
positif terhadap return saham. 

2. CFR memiliki probabilitas sebesar 0,1629 ≥ 0,05, yang artinya Ha2 ditolak. Hasil 
menunjukkan bahwa CFR tidak berpengaruh terhadap return saham. Nilai 
koefisien regresi CFR sebesar 0,003412 menunjukkan bahwa CFR memiliki 
pengaruh positif terhadap return saham.  

3. DER memiliki probabilitas sebesar 0,8780 ≥ 0,05, yang artinya Ha3 ditolak. Hasil 
ini menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap return saham. Nilai 
koefisien regresi DER sebesar -0,007049 menunjukkan bahwa DER memiliki 
pengaruh negatif terhadap return saham. 
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4.9. Analisis Hasil Penelitian 

4.9.1. Analisis Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Return Saham 
 

 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 tersebut. Namun, hasil penelitian ini bertentangan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilowati & Turyanto (2011), dimana 
ROE tidak berpengaruh terhadap return saham. 

4.9.2. Analisis Pengaruh Cash Flow Ratio (CFR) terhadap Return Saham 
 

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan 
bahwa CFR tidak berpengaruh terhadap return saham, menunjukkan bahwa 
pernyataan hipotesis diatas belum 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., (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.  

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

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan 
bahwa DER tidak berpengaruh terhadap return saham, menunjukkan bahwa 
pernyataan hipotesis di atas tepat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Berggren & Bergqvist (2014). 

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 
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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 negatif. Karena adanya perbedaan dampak 
tersebut akan mempengaruhi perubahan data-data keuangan masing-masing 
perusahaan yang berbeda-beda.  

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka hasilpenelitian 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.  
2. Variabel cash flow ratio (CFR) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap return 

saham perusahaan indeks LQ-45 di BEI periode 2011-2015.  
3. Variabel debt to equity ratio (DER) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

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

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.  

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.  

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 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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