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ABSTRACT
This research was conducted at property and real estate companies listed in Indonesia Stock
Exchange (IDX) period 2014-2017. The data obtained is by accessing the website of Indonesia Stock
Exchange (IDX). The sample in this study was chosen using Purposive Sampling method so there
are 40 listed property and real estate companies listed in Indonesia Stock Exchange and property,
real estate companies listed in Indonesia Stock Exchange were listed two years before period 20142017, and real estate companies listed in Indonesia Stock Exchange were not share delisting before
period 2014-2017 which can be used in this research. In these research is using panel data.
The analysis techique used in this research is multiple regression analysis. The partially
results of this study indicate that Price to Book Value (PBV) and Return On Equity (ROE) have
signifficant positive on stock return. While Firm Size (SIZE) has no influence on stock return. The
simultaneously result of this study that Price to Book Value (PBV), Return On Equity (ROE), and
Firm Size (SIZE) have signifficant positive on stock return.
Keywords: Stock Return, Price to Book Value (PBV), Return On Equity (ROE), Firm Size,
Financial Ratio
1.

Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Berbagai macam alternatif kegiatan untuk melakukan investasi di Indonesia mempunyai
banyak pilihan bagi seorang investor yang mempunyai kelebihan dana dalam menyalurkan
dananya. Salah satu tempat investasi yang dapat digunakan oleh investor untuk melakukan
investasi selain di bank atau investasi yang berwujud seperti emas maupun tanah, yaitu
investasi di pasar modal. Bagi investor, pasar modal merupakan tempat untuk menyalurkan
dananya dalam bentuk berupa saham. Investasi saham mempunyai daya tarik bagi investor
karena dengan investasi berupa saham investor mempunyai harapan untuk memperoleh
keuntungan berupa capital gain ataupun dividen saham yang tinggi. Pasar modal merupakan
tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, dalam bentuk ekuitas maupun
hutang jangka panjang. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau badan
usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Martalena & Malinda, 2011:2).
Pasar modal di Indonesia mempunyai beberapa indeks sektoral salah satunya sektor
properti dan real estate. Sektor ini dipilih sebagai objek karena memproduksi kebutuhan pokok
untuk masyarakat serta merupakan salah satu dari sektor penggerak perekonomian di
Indonesia. Pada tahun 2013 sektor properti dan real estate mengalami penurunan paling dalam
namun pada tahun 2014-2017 sektor properti dan real estate mengalami pertumbuhan tinggi
dari tahun 2013 dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesua. Tujuan
investor yang menanamkan modalnya pada sekuritas saham adalah untuk mendapatkan
return atau tingkat pengembalian yang tinggi tetapi dengan tingkat risiko tertentu atau
mendapatkan return tertentu dengan tingkat risiko yang rendah. Return saham adalah
harapan dari investor dari dana yang diinvestasikan melalui saham, dimana hasilnya berupa
yield dan capital gain (loss) (Hartono, 2010:198) dalam (Carlo, 2014).
Secara teori terdapat dua alat yang digunakan oleh investor atau calon investor untuk
melakukan analisis investasi dalam bentuk saham, yaitu analisis fundamental dan teknikal
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(Husnan & Pudjiastuti, 2003). Pada penelitian ini hanya menggunakan analisis fundamental.
Analisis fundamental ini berfokus pada rasio finansial (keuangan) dan peristiwa yang
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, serta untuk menilai apakah harga saham
perusahaan di pasar wajar atau tidak jika dibandingkan dengan kinerja perusahaanya
(Jogiyanto, 2003:89). Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini rasio pasar yang
digunakan adalah Price to Book Value (PBV), rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return
On Equity (ROE), dan ukuran perusahaan (Firm Size). Variabel tersebut memiliki hubungan
pengaruh terhadap return saham serta terdapat perbadaan hasil penelitian yang dilakukan para
peneiliti sebelumnya. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Price to Book Value (PBV),
Return On Equity (ROE), Firm Size Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sektor Properti
dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Imdonesia Periode 2014-2017”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan
sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?
2. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan
sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?
3. Apakah Firm Size berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan sektor properti
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?
4. Apakah PBV, ROE, dan Firm Size berpengaruh terhadap return saham perusahaan sektor
properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017?
1.3 Batasan Masalah
1. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk dalam sektor properti dan real estate
yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini akan dilakukan pada periode 2014-2017.
3. Saham tidak pernah delisting selama periode pengamatan.
4. Perusaaan-perusahaan yang sudah listing 2 tahun sebelum tahun observasi
1.4 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Price to Book Value (PBV) terhadap
return saham pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode
2014-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Return On Equity (ROE) terhadap
return pada saham perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode
2014-2017.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara Firm Size terhadap return saham pada
perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2014-2017.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh antara PBV, ROE, Firm Size terhadap return
saham pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 20142017.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti dan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini adalah menambah pengatuan dan
dapat djadikan bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai
bahan pertimbangan dan rujukan dalam mengambil keputusan dalam melakukan investasi.
2. Bagi investor dan pelaku pasar. Memberikan informasi akan dampak PBV, ROE, dan Firm Size
terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia. Jika investor dan pelaku pasar melihat seberapa besar dampak PBV, ROE, dan Firm
Size pada perusahaan properti dan real estate. Informasi ini akan membantu investor dalam
memilih investasi yang tepat di perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa
Efek Indonesia, agar mendapatkan return saham sesuai yang diharapkan oleh investor.
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3. Bagi Akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pada masa
yang akan datang, dan dapat dijadikan referensi apabila ingin melakukan penelitian berkaitan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Return Saham.
4. Bagi Penulis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dan
merupakan sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh kedalam praktik nyata.

2.
2.1

Landasan Teori
Tinjauan Pustaka
2.1.1 Signaling Theory
Godfrey, et al, (2010:375) manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor
untuk membantu dalam pengembalian keputusan. Dorongan perusahaan untuk memberikan
informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena
perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang
daripada pihak luar. Salah satu informasi dari pihak perusahaan yang ingin diketahui oleh pihak
eksternal atau luar yaitu laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah struktur yang
menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalah sebuah entitas. Tujuan umum dari
laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi
keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow)
dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2012:5). Signaling Theory adalah sinyal informasi yang dibutuhkan
oleh para investor untuk menentukan apakah investor tersebut akan menanamkan sahamnya
pada perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Sebelum dan sesudah dalam melakukan
sebuah investasi, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh investor.

2.1.2 Pasar Modal
Keown, et al, (2014) pasar modal merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka
panjang, yang mempunyai jangka panjang lebih dari satu tahun. Pasar modal merupakan tempat
bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, dalam bentuk ekuitas maupun hutang
jangka panjang (Martalena & Malinda, 2011:2). Terdapat dua jenis pasar yang terjadi di pasar
modal yaitu pasar perdana (primer) dan pasar sekunder. Pasar perdana terjadi pada saat
perusahaan (emiten) menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya.
Sebelum menawarkan saham pada pasar perdana, perusahaan (emiten) akan mengeluarkan
informasi mengenai perusahaan secara detail kepada para calon investor. Pasar sekunder
merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas
emiten dijual di pasar perdana. Pasar sekunder di Indonesia biasanya dimanfaatkan untuk
perdagangan saham biasa (common stock), saham preferen (prefered stock), obligasi, obligasi
konversi, waran, dan reksa dana (Tandelilin, 2010:27-28).
2.1.3 Saham
Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu
perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut maka investor
memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak untuk
mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Martalena & Malinda, 2011:12). Saham
dapat dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred
stock). Saham biasa (common stock) adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu
perusahaan, pemegang saham biasa memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan
dan apabila perusahaan menghasilkan laba dalam menjalankan bisnis nya, maka sebagian atau
seluruh laba dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Saham preferen
merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa,
dimana dividen saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah
berubah dari waktu-waktu. Pembagian saham preferen lebih didahulukan sebelum diberikan
kepada pemegang saham biasa (Tandelilin, 2010:36).
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2.1.4 Return Saham
Return saham adalah harapan dari investor dari dana yang diinvestasikan melalui saham,
dimana hasilnya berupa yield dan capital gain (loss) (Hartono, 2010:198) dalam (Carlo, 2014).
Setiap investor yang ingin melakukan investasi memilki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan
keuntungan (return). Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Zubir (2013:24) return
dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) return realisasi (realized return) merupakan return yang telah
terjadi serta nilai hasil sesungguhnya, dan (2) return ekspektasi (expected return) merupakan
return suatu investasi terhadap nilai yang dharapkan.
2.1.5 Price to Book Value (PBV)
Price to Book Value (PBV) merupakan rasio yang menjelaskan hubungan antara harga pasar
saham dan nilai buku per lembar saham, secara teoritis nilai pasar suatu saham haruslah
mencerminkan nilai bukunya (Tandelilin, 2010:323). PBV suatu perusahaan menunjukkan kinerja
suatu perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Tingkat rasio PBV yang semakin
tinggi dapat menggambarkan perusahaan dinilai lebih tinggi oleh para investor, dengan demikian
harga saham perusahaan yang bersangkutan akan semakin meningkat di pasar pada akhirnya
dapat meningkatkan return saham perusahaan yang bersangkutan (Sugiarto, 2011).
2.1.6 Return On Equity (ROE)
ROE (Return On Equity) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandigan antara
laba setelah pajak dengan modal inti perusahaan tersebut, ROE menunjukkan tingkat presentase
yang dapat dihasilkan. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk
perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan menjadi
kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar (Riyadi, 2006:155). ROE (Return On Equity)
yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi
bagi pemegang saham. Semakin mampu perusahaan memberikan keuntungan bagi pemegang
saham, maka saham tersebut diinginkan untuk dibeli. Dengan demikian maka ROE (Return On
Equity) akan mempengaruhi perubahan harga saham yang berkorelasi pada meningkatnya return
saham.
2.1.7 Firm Size (SIZE)
Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan.
Ukuran perusahaan (firm size) dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dapat dilihat
dari nilai equity, nilai perusahaan ataupun hasil nilai asset dari suatu perusahaan (Bambang,
2001) dalam (Zulfa, 2013). Pada penelitian ini menggunakan logaritma natural dari total asset
perusahaan.

2.2

Hipotesis
2.2.1 Pengaruh Price to Book Value terhadap Return Saham
Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Amelia Bahar Putri (2012), Agung Sugiarto (2011),
dan Martani, et al (2009) menemukan hubungan positif antara Price to Book Value dan return
saham adalah semakin tinggi Price to Book Value maka semakin mempengaruhi return saham.
Semakin tinggi rasio PBV suatu perusahaan akan menunjukkan semakin tinggi nya penilaian
investor terhadap perusahaan yang bersangkutan. Apabila harga pasar saham meningkat maka
capital gain (actual return) dari saham tersebut akan meningkat. Hal ini dikarenakan actual return
merupakan selisih antara harga saham periode saat ini dengan harga saham periode
sebelumnya.
Ha1 : Price to Book Value memiliki pengaruh positif terhadap return saham.
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2.2.2 Pengaruh Return On Equity terhadap Return Saham
Penelitian yang dilakukan oleh Michael Aldo Carlo (2014), dan Anisa Ika Hanani (2011)
menemukan hubungan positif antara Return On Equity dan return saham. semakin tinggi rasio
ROE semakin tinggi pula nilai perusahaan yang berimbas pada harga saham. Dengan adanya
peningkatan harga saham yang disebabkan oleh semakin tinggi nya ROE yang membuat nilai
perusahaan semakin tinggi, sehingga berkorelasi dengan peningkatan return saham (Riyadi,
2006:155).
Ha2 : Return On Equity memiliki pengaruh positif terhadap return saham.

2.2.3 Pengaruh Firm Size terhadap Return Saham
Penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah Rizal dan Selvia Roos Ana (2016), dan Agung
Sugiarto (2011) menemukan hubungan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return
saham. Dengan semakin besar asset berarti semakin banyak modal yang ditanam, yang dapat
membuat meningkatkan penjualan dengan adanya perputaran uang yang banyak. Maka
perusahaan yang bersangkutan dapat semakin dikenal oleh masyarakat atau investor.
Perusahaan yang memiliki total asset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah
mencapai tahap dewasa atau maturity dimana perusahaan sudah memiliki arus kas yang positif,
sehingga dapat dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Maka dari itu
investor akan cenderung berspekulasi bahwa perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan
besar akan memiliki tingkat return yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran perusahaan
kecil.
Ha3 : Firm Size memiliki pengaruh positif terhadap return saham.

2.2.4 Pengaruh Firm Size terhadap Return Saham
Hasil yang dikemukakan oleh Martani. et al (2009) menyatakan bahwa PBV, ROE, dan Firm
Size berpengaruh signifikan terhadap Return saham. Rasio keuangan memiliki hubungan dengan
return saham (Fama, 1995) dalam (Carlo, 2014). Anoraga & Pakarti (2003) rasio keuangan
mempunyai lima jenis yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas,
dan rasio pasar. (Bambang, 2001) dalam (Zulfa, 2013) Ukuran perusahaan (firm size) dapat
diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari nilai equity, nilai perusahaan
ataupun hasil nilai asset dari suatu perusahaan. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar
kecilnya perusahaan yaitu ukuran asset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki
total asset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap dewasa atau
maturity dimana perusahaan sudah memiliki arus kas yang positif, sehingga dapat dianggap
memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang.
Ha4 : Price to Book Value (PBV), Return On Equity (ROE), dan Firm Size berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
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2.3

Kerangka Pemikiran

3.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif disebabkan penelitian ini berkaitan
dengan objek penelitian dengan objek penelitian pada perusahaan-perusahaan dengan kurun waktu
tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan
disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jenis data pada penelitian ini adalah data panel yaitu data
gabungan antara data runtut waktu (time series) dengan data seksi silang (cross sectional),
sehingga data panel memiliki karakteristik terdiri atas beberapa variabel dan meliputi beberapa
periode waktu (Winarno, 2011:2.5). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
merupakan data yang telah dikumpulkan oleh seseorang atau suatu badan, selain dari peneliti yang
melakukan penelitian saat ini (Sekaran & Bougie, 2009:184).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai apakah Price to Book Value, Return On
Equity, Firm Size berpengaruh terhadap return saham. Objek pada penelitian ini adalah Perusahaan
Sektor PropertI Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Pemilihan sampel pada penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling, , yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu
(Sekaran & Bougie, 2009) dimana kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:
1. Perusahaan-perusahaan properti dan real estate yang tidak pernah delisting di Bursa Efek
Indonesia selama periode 2014-2017.
2. Perusahaan berturut-turut mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit serta
dapat diakses dan memiliki informasi tentang harga saham saat laporan keuangan selama
periode 2014-2017.
3. Perusahaan-perusahaan properti dan real estate yang sudah terdaftar pada Bursa Efek
Indonesia minimal sudah terdaftar di BEI selama 4 tahun, dikarenakan periode peneliti dari tahun
2014-2017.
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3.1

Model Penelitian
Dalam penelitian dan analisis ini memiliki tujuan untuk meilhat sejauh mana variabel yang
diteliti sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan dengan menggunakan aplikasi Eviews 9
untuk melakukan analisis deskriptif ini. Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah
metode kuantitatif yaitu data yang dilakukan analisisnya dengan pengolahan dalam bentuk angkaangka matematis.
RSit = α + β1PBVit + β2ROEit + β3SIZEit + еit
3.2

Operasional Variabel

No

Variabel

Definisi

1

Return
Saham (Y)

Return saham merupakan hasil
dari suatu investasi.
(Tandelilin, 2010)

Price to Book
Value (PBV)

Price to Book Value (PBV)
merupakan rasio yang
menjelaskan hubungan antara
harga pasar saham dan nilai
buku per lembar saham, secara
teoritis nilai pasar suatu saham
haruslah mencerminkan nilai
bukunya (Tandelilin, 2010:323)

Return On
Equity (ROE)

Return on equity merupakan
rasio profitabilitas yang
menunjukkan perbandigan
antara laba setelah pajak
dengan modal inti perusahaan
tersebut (Riyadi, 2006)

Firm Size
(Size)

Ukuran perusahaan (firm size)
dapat diartikan sebagai besar
kecilnya perusahaan dapat
dilihat dari nilai equity, nilai
perusahaan ataupun hasil nilai
asset dari suatu perusahaan
(Bambang, 2001) dalam (Zulfa,
2013)

2

3

4

Pengukuran

Return=

Pt − Pt-1
Pt-1
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4.

Analisis dan Pembahasan
Setelah dilakukan purposive sampling berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang
ditetapkan, maka diperoleh sebanyak 40 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian
ini.berkaitan dengan hasil uji normalitas pada saat dilakukan regresi atas seluruh observasi
menunjukan hasil residual tidak terdistribusi normal. Maka penulis melakukan outlier pada beberapa
observasi. Ghozali (2013) outlier merupakan data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat
sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim.
Tabel 1. Daftar Perusahaan Outlier
No

Kode Perusahaan

Tahun Observasi

1

FMII

2015

2

GAMA

2015

3

MKPI

2014, 2016, 2017

4

MTSM

2014, 2016, 2017

5

OMRE

2017

6

PLIN

2017

7

RBMS

2017

4.1

Statistik Deskriptif
RETURNSAHAM

PBV

ROE

SIZE

Mean

0.015837

1.355393

0.082891

15.26229

Median

-0.002770

1.010000

0.077800

15.39939

Maximum

0.953125

8.300000

0.320350

17.85456

Minimum

-0.782258

0.100000

-0.108500

11.38706

Std. Dev.

0.331991

1.290807

0.082163

1.401291

Skewness

0.613912

2.330012

0.256233

-0.497951

Kurtosis

3.406725

9.981683

2.892463

2.805892

Jarque-Bera

10.38639

437.4375

1.702241

6.391461

Probability

0.005554

0.000000

0.426936

0.040937

Observations

149

149

149

149

Diatas merupakan hasil perhitungan dari alat bantu statisik Eviews 9.0 dengan jumlah obserbasi
sebanyak 149 dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham (RETURNSAHAM). Untuk nilai
rata-rata return saham pada periode 2014-2017 adalah sebesar 0.015837 dengan nilai
maksimum sebesar 0.953125 yang terdapat pada PT. Plaza Indonesia Reality Tbk. (PLIN) di
8
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tahun 2014. Kemudian nilai minimum sebesar -0.782258 yang terdapat pada PT. Eureka Prima
Jakarta Tbk. (LCGP) di tahun 2016.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Price to Book Value (PBV). Untuk nilai ratarata PBV pada periode 2014-2017 adalah sebesar 1.355393 dengan nilai maksimum
sebesar 8.300000 yang terdapat pada PT. Plaza Indonesia Reality Tbk. (PLIN) di tahun 2016.
Kemudian nilai minimum sebesar 0.100000 yang terdapat pada PT Indonesia Prima Property
Tbk. (OMRE) di tahun 2016.
3. Variabel independen selanjutnya pada penelitian ini adalah Return On Equity (ROE). Untuk
nilai rata-rata ROE pada periode 2014-2017 adalah sebesar 0.082891 dengan nilai maksimum
sebesar 0.320350 yang terdapat pada PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) di tahun 2014.
Kemudian nilai minimum sebesar -0.108500 yang terpadat pada PT Bakrieland Development
Tbk. (ELTY) di tahun 2015.
4. Variabel independen selanjutnya pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan (Firm Size)
(SIZE). Untuk nilai rata-rata SIZE pada periode 2014-2017 adalah sebesar 15.26229 dengan
nilai maksimum sebesar 17.85456 yang terdapat pada PT Lippo Karawaci Tbk, (LPKR) di
tahun 2017. Kemudian nilai minimum sebesar 11.38706 yang terdapat pada PT Metro Reality
Tbk. (MTSM) di tahun 2015.
4.2

Pemilihan Model
4.2.1 Uji Chow
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

1.220088
55.249936

d.f.

Prob.

(39,106)
39

0.2118
0.0440

Sumber: Data diolah
Dapat dilihat dan diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square yaitu hasil persamaan model
dengan fixed effect adalah 0.0440. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi
sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil regresi model pada penelitian ini
menggunakan uji fixed effect dan dapat dilanjutkan ke Uji Hausman.
4.2.2

Uji Hausman
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

26.071077

3

0.0000

Cross-section random

Sumber: Data diolah
Dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square hasil Uji Hausman dengan fixed effect lebih kecil
dibandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian
ini menggunakan model fixed effect.

9
Indonesia banking School

Pengaruh Price to Book Value (PBV)..., Rachmadi Puji Waluyo, Ma.-Ibs, 2018

4.3

Uji Normalitas
24

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2017
Observations 149

20
16
12
8
4
0

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.45e-18
-0.021989
0.800641
-0.721034
0.249170
0.335249
3.605359

Jarque-Bera
Probability

5.066162
0.079414

0.8

Dapat dilihat bahwa residual hasil regresi telah terdistribusi normal. Hal ini dikarenakan
probability menunjukkan nilai 0.079414 dan nilai probabilitas tersebut berada diatas 0.05 (0.079414
> 0.05). Dapat disimpulkan bahwa Ho tidak ditolak dan berarti bahwa data yang akan diteliti telah
terdistribusi normal.
4.4

Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian ini Uji Asumsi Klasik perlu dilakukan pada model regresi yang digunakan.
Suatu model dapat dikatakan memenuhi asumsi klasik apabila telah memenuhi syarat uji normalitas,
tidak bersifat multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
4.4.1

Uji Multikolinieritas

PBV
ROE
SIZE
PBV
1.000000
0.452939
0.148288
ROE
0.452939
1.000000
0.283983
SIZE
0.148288
0.283983
1.000000
Sumber: Data diolah
Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi
klasik multikolinieritas, dengan adanya hubungan linier antara variabel independen di dalam model
regresi. Salah satu syarat uji asumsi klasik adalah data yang diperoleh tidak boleh memiliki sifat
multikolinieritas. Pada penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dengan
melihat koefisien relasi apakah koefisien antar variabel kurang dari 0.85 dengan menggunakan
correlation matrix. Maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada sifat
multikolinieritas. Hasil dari yang didapat menggunakan correlation matrix menunjukkan bahwa
korelasi antara variabel kurang dari 0.85 tidak ada unsur multikolinieritas didalam penelitian ini.
4.4.2 Uji Heterokedastisitas
Dependet Variable: RESABS
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PBV
ROE
SIZE

-0.488515
0.065829
0.104077
0.037953

0.920188
0.036417
0.260281
0.058423

-0.530886
1.807656
0.399863
0.649620

0.5966
0.0735
0.6901
0.5173

Sumber: Data diolah
Pada uji heterokedastisitas yaitu dengan melakukan regresi variabel independen
menggunakan uji glejser dimana semua variabel diregresikan menggunakan residual absolut.
Apabila probabilitas lebih besar dari nilai 0.05 maka dapat dinyatakan data tersebut tidak terdapat
sifat heterokedastisitas, apabila probabilitas lebih kecil dari nilai 0.05 maka terdapat sifat
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heterokedastisitas. dapat dilihat bahwa tidak adanya probabilitas koefisien yang nilainya kurang dari
0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak adanya heterokedastisitas.
4.4.3

Uji Autokorelasi

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.436700
0.213505
0.294424
9.188680
-3.866781
1.956587
0.003081

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.015837
0.331991
0.629084
1.495995
0.981296
2.242274

Sumber: Data diolah
Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apabila terdapat adanya korelasi antara
anggota observasi satu dengan observasi lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson
(DW) untuk mendeteksi ada tidaknya sifat autokorelasi pada penelitian ini. Hasil regresi persamaan
dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada di antara 1,54 dan 2,46 maka tidak
terdapat autokorelasi. Dapat dilihat bahwa nilai DW pada model penelitian sebesar 2.242274 yang
artinya bahwa nilai Durbin Watson sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan
bahwa model pada penelitian ini tidak mengalami sifat autokorelasi.
4.5
Analisis Regresi Berganda
Dependent Variable: RETURNSAHAM
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/18 Time: 00:38
Sample: 2014 2017
Periods included: 4
Cross-sections included: 40
Total panel (unbalanced) observations: 149
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
PBV
ROE
SIZE

-0.774620
0.285918
1.007839
0.020926

2.129361
0.055693
0.551274
0.137323

-0.363781
5.133837
1.828201
0.152388

0.7167
0.0000
0.0703
0.8792

Sumber: Data diolah
Berdasarkan hasil regresi penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
RS = -0.774620 + 0.285918PBV + 1.007839ROE + 0.020926SIZE
Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar -0.774620 yang artinya jika variabel PBV, ROE, dan Size bernilai konstan,
maka return saham perusahaan properti dan real estate akan turun sebesar -0.774620.
2. Koefisien regresi Price to Book Value (PBV) sebesar 0.285918 yang berarti apabila PBV
mengalami kenaikan 1% maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.285918
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
3. Koefisien regresi Return On Equity (ROE) sebesar 1.007839 yang berarti apabila ROE
mengalami kenaikan 1% maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 1.007839
dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan.
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4. Koefisien regresi Firm Size (SIZE) sebesar 0.020926 yang berarti apabila SIZE mengalami
kenaikan 1% maka return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.020926 dengan asumsi
kondisi variabel lainnya konstan.

4.6

Uji Koefisien Determinasi (R2)

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.436700
0.213505
0.294424
9.188680
-3.866781
1.956587
0.003081

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.015837
0.331991
0.629084
1.495995
0.981296
2.242274

Sumber: Data diolah
Uji koefisien determinasi atau disebut dengan Adjusted R2 bertujuan untuk menunjukkan
kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen. Nilai dalam uji ini akan selalu berada pada angka antara 0 dan 1. Apabila hasil Adjusted
R2 maka semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada
variabel dependen. Dapat dilihat bahwa keseluruhan model yang dihasilkan mempunyai hasil
Adjusted R2 yaitu sebesar 0.213505 atau 21.35%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen
dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen (Return Saham) sebesar 21.35%
dimana sisanya yaitu 78.65% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel pada penelitian ini.
4.7

Teknik Pengujian Hipotesis
4.7.1 Uji t (Parsial)
Hasil Uji t

Variable

C
PBV
ROE
SIZE

Coefficient

-0.77462
0.285918
1.007839
0.020926

Std. Error

t-Statistic

2.129361
0.055693
0.551274
0.137323

-0.36378
5.133837
1.828201
0.152388

Prob.

0.7167
0.0000*
0.0703**
0.8792

Result

Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan

Catatan: * Signifikansi 5%; ** Signifikansi 10%
Uji parsial atau statistik t digunakan untuk menentukan setiap variabel dari variabel
independen memiliki signifikansi atau pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t (parsial)
sebagai berikut.
Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif
signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasi regresi pada tabel 4.11 bahwa nilai probabilitas
PBV sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05 (0.0000 < 0.05) dan koefisien PBV
menunjukkan nilai 0.285918. Hal tersebut menunjukkan bahwa PBV berpengaruh positif signifikan
terhadap return saham.
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Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini adalah Return On Equity (ROE) berpengaruh positif
signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.11 bahwa nilai probabilitas
ROE sebesar 0.0703 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.10 (0.0703 < 0.10) dan koefisien ROE
menunjukkan nilai 1.007839. Hal tersebut menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif signifikan
terhadap return saham.
Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini adalah Firm Size (SIZE) berpengaruh positif signifikan
terhadap return saham. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.11 bahwa nilai probabilitas SIZE
sebesar 0.8792 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 (0.8792 > 0.05) dan koefisien SIZE
menunjukkan nilai 0.020926. Hal tersebut menunjukkan bahwa SIZE berpengaruh positif tidak
signifikan terhadap return saham.
4.7.2

Uji F (Simultan)
Hasil Uji F

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.436700
0.213505
0.294424
9.188680
-3.866781
1.956587
0.003081

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.015837
0.331991
0.629084
1.495995
0.981296
2.242274

Sumber: Data diolah
Uji simultan atau uji F bertujuan untuk menguji lebih dari satu variabel independen (PBV,
ROE dan SIZE) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap satu variabel dependen (Return
Saham) dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dapat dilihat bahwa nilai dari
probabilitas (F-statistik) sebesar 0.003081 dimana nilai probabilitas ini berada dibawah tingkat
signifikansi sebesar 5% (0.003081< 0.05). Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji F (simultan)
menolak Ho dan Ha tidak ditolak, artinya bahwa variabel Price to Book Value (PBV), Return On Equity
(ROE), dan Firm Size (SIZE) secara simultan berpengaruh terhadap return saham perusahaan
properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
4.8

Hasil Penelitian
4.8.1 Pengaruh Price to Book Value terhadap Return Saham
Price to Book Value (PBV) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham pada
perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
Dimana semakin besar PBV semakin besar return saham perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Amelia Bahar Putri (2012), Agung Sugiarto (2011),
dan Martani, et al (2009).
4.8.2 Pengaruh Return On Equity terhadap Return Saham
Return On Equity (ROE) memeiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham
perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
Semakin tinggi rasio ROE semakin tinggi pula nilai perusahaan yang berimbas pada harga saham.
Dimana semakin besar ROE semakin besar return saham perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Michael Aldo Carlo (2014), Martani, et al (2009) dan Anisa Ika
Hanani (2011).
4.8.3 Pengaruh Firm Size terhadap Return Saham
Firm Size (SIZE) (Ukuran Perusahaan) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap return
saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2014-2017. Dimana Perubahan SIZE tidak berpengaruh pada return saham perusahaan. Hasil
penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Noviansyah Rizal dan Selvia Roos Ana
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(2016), dan Sugiarto (2011). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ingga
Zulfa (2013).
4.8.4

Pengaruh Price to Book Value (PBV), Return On Equity (ROE), Firm Size (SIZE)
terhadap Return Saham
Price to Book Value (PBV), Return On Equity (ROE), dan Firm Size (SIZE) secara simultan
memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan return
saham perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2014-2017 dipengaruhi oleh variabel PBV, ROE, dan SIZE apabila dilakukan secara simultan,
sehingga cara ini layak digunakan untuk mengambil keputusan investasi.
5.
Penutup
5.1
Kesimpulan
1. Price to Book Value (PBV) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham
perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 20142017.
2. Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham perusahaan
properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
3. Firm Size (Ukuran Perusahaan) (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap return saham
perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 20142017.
4. Secara simultan PBV, ROE, dan SIZE memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham
perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 20142017.
5.2
Saran
1. Bagi investor, variabel Price to Book Value (PBV) dan Return On Equity (ROE) pada penelitian
ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di
perusahaan sektor properti dan real estate. Hal ini disebabkan variabel PBV memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap return saham.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan
bagi perusahaan untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja keuangan secara
maksimal sehingga kedepannya pertumbuhan dan kinerja perusahaan dapat bergerak ke arah
yang positif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menguji kembali variabel ukuran perusahaan dalam
penelitian ini yang belum menunjukkan pengaruh signifikan, dan menambahkan variabel rasio
keuangan (rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas) dari penelitian ini serta
menambahkan periode waktu penelitian.
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