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SARI 

Abidin, Mohammad Zainal. 2016. Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan 

Kondisi Ekonomi terhadap Return Saham (Studi Kasus pada Perusahaaan Industri 

Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011-2014). Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Anindya Ardiansari, S.E., M.M. 

Kata kunci : Return Saham, Faktor Funndamental, Kondisi Ekonomi 

Tujuan utama dari aktivitas perdagangan para investor di pasar modal 

adalah memperoleh keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh faktor fundamental dan kondisi ekonomi yaitu debt to equity ratio, 

return on asset, price to book value, inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), dan nilai tukar terhadap return saham.  

Penelitian ini menggunakan sampel dengan data tahunan dari tahun 

2011-2014. Jumlah populasi penelitian ini adalah 38 perusahaan dan setelah 

melewati tahap purposive sampling jumlah sampel menjadi 22 perusahaan. 

Teknik analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, 

yaitu teknik untuk mengetahui keterkaitan variabel variabel fundamental 

perusahaan dan kondisi ekonomi terhadap return saham pada perusahaan di 

Industri Manufaktur sektor Barang Konsumsi.  

Hasil penelitian diketahui bahwa model persamaan regresi linier 

berganda menunjukkan Y = 1,245 – 0,079 DER + 0,722 ROA  -0,007 PBV + 

3,866 Inflasi -20,153 SBI -1.473 Nilai tukar  dan nilai adjusted R
2
 sebesar 16,2 

persen. Secara simultan variabel debt to equity ratio, return on asset, price to 

book value, inflasi, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan nilai 

tukar berpengaruh signifikan terhadap return saham, hal ini dapat dilihat nilai 

probabilitas sebesar 0,002 < 0,05. Secara parsial variabel tingkat suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan nilai tukar berpengaruh negatif signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan variabel debt to equity ratio, return on asset, 

dan Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham. Untuk 

price to book value berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. 

Saran yang dapat diberikan adalah Investor dalam menganalisis debt to 

equity ratio jangan hanya melihat dari segi perusahaan tetapi juga dari tipikal 

investor. Ketika memutuskan untuk membeli saham maka harga harus 

mencerminkan nilai buku saham. Mencermati kondisi makro ekonomi khususnya 

suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan nilai tukar Rupiah/US$. Untuk 

penggunaan aset, perusahaan perlu melakukan pengamatan yang berkala untuk 

meningkatkan laba. bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

variabel, memilih sektor yang lebih luas,  dan tahun pengamatan yang lebih lama 

sehingga hasil penelitian akan lebih akurat. 

 

 



 
 

ix 

 

ABSTRACT 

 

Abidin, Mohammad Zainal. 2016. Analysis of the influences between 

fundamental factors and economic conditions on stock return (Case study to 

manufacturing factory in consumer goods sectors registered in Indonesian stock 

exchange the period 2011-2014 ). Tesis. Management Department. Faculty of 

Economics. Semarang State University.Supervisor Anindya Ardiansari, S.E., 

M.M. 

Keywords : Economic Conditions, Fundamental Factors, Stock Return 

The main purpose of trading for the investors in capital market is a profit. 

This study aims to analyze the influence of fundamental factors and economic 

conditions such as debt to equity ratio, return on assets, price to book value 

inflation, interest rates the bank indonesia certificate ( SBI ),  and exchange rate 

on stock return.  

This study uses annual sample with the data from 2011-2014. Population 

of this research is 38 Factories , yet getting 22 factories after passing through the 

purposive sampling. This study uses Analysis techniques of linear regression 

multiple which is a technique for knowing the entanglement of fundamental 

variables in the company and economic conditions to stock return in 

manufacturing of consumer goods sector.  

The results of the study show that model of linear multiple regression 

equation is Y = 1,245 - 0,079 DER + 0,722 ROA -0,007 PBV + 3,866 inflation -

20,153 SBI -1.473 exchange rate and adjusted R
2  

value of 16,2 percent.  

Simultaneously these variable debt to equity ratio , return on assets , price 

to book value , inflation , interest rates the bank indonesia certificate ( SBI ) , and 

exchange rates are significant to stock return, can be observed in value of  

probability is 0,002 < 0.05. Whereas, partially these variables interest rate bank 

indonesia certificates ( SBI ) , and exchange rates have negative effects 

significantly on return stock as well as debt to equity ratio , return on assets , and 

inflation have some positive effects and insignificant on stock return all the same. 

Price to book value affecting negatively is insignificant on stock return. 

Suggestions are proposed to the investors for better analysis debt to equity 

ratio not only in terms of firm but also from investors typical. Besides, they are 

able to buy the stock reflecting the value of their book and examine country macro 

economy thoroughly. To the user of asset companies need to observe periodically 

to increase the profit. To further study is expected to add variable, choose the 

broader and have longer year of observation; therefore, the result of the research 

will be more accurate . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal Indonesia memberikan sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan sumber dana dan  para investor untuk berinvestasi seperti yang 

terjadi di bursa efek yang didalamnya diperdagangkan saham-saham yang telah go 

public. Salah satu alasan para pengusaha memilih untuk menjadikan perusahaan 

menjadi go public adalah karena biaya modal yang rendah. Bagi investor sebagai 

pihak yang mempunyai kelebihan dana ( surplus fund ) menyalurkan dananya 

kepada perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana ( deficit fund ) yang 

bertujuan untuk meningkatkan kekayaan dirinya ( Ang, 1997). Kegiatan investasi 

seperti itu salah satunya dengan membeli saham-saham perusahaan yang telah go 

public di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, keberadaan Bursa Efek Indonesia 

memberi kemudahaan untuk masyarakat secara luas memiliki perusahaan go 

public dengan modal yang relatif kecil sehingga akan berdampak pada terciptanya 

diversifikasi kepemilikan perusahaan pada siapa saja yang memiliki sekuritas 

emiten yang dapat menyebarkan tingkat kesejahteraan (Hadi, 2013:17). 

Tujuan utama dari kegiatan investasi saham pada pasar modal adalah 

untuk memperoleh return saham. Jadi sebelum memutuskan untuk berinvestasi, 

investor biasanya menggunakan berbagai cara untuk memaksimalkan keuntungan 

dari investasi yang dilakukan. Menurut Gumandi (2011:36) dalam penilaian 

return saham, terdapat dua metode analisis, yaitu analisis fundamental dan 
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analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan teknik analisis saham yang 

mempelajari tentang keuangan mendasar dan fakta ekonomi dari perusahaan 

sebagai langkah dari penilaian harga saham perusahaan. Sedangkan analisis 

teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati 

perubahan harga saham tersebut di waktu lampau. 

Menurut Ang (1997), ada dua faktor yang mempengaruhi return suatu 

investasi yaitu pertama, faktor internal perusahaan seperti kualitas dan reputasi 

manajemennya, struktur permodalannya, struktur hutang perusahaan dan 

sebagainya, kedua adalah menyangkut faktor eksternal, misalnya pengaruh 

kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan sektor industrinya, faktor ekonomi 

misalnya terjadinya inflasi, nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang 

asing, tingkat suku bunga dan sebagainya. 

Investor tidak mengetahui dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari 

investasi yang dilakukannya tetapi penilaian yang mendekati akurat terhadap 

harga saham dapat meminimalisir risiko dan membantu investor mendapatkan 

keuntungan yang wajar, mengingat investasi di pasar saham mempunyai risiko 

cukup tinggi meskipun menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Oleh karena 

itu investor dapat menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui gambaran 

makna dari laporan keuangan. Ang (1997) mengelompokkan rasio keuangan 

tersebut ke dalam 5 jenis yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas 

(profitabilitas), rasio solvabilitas dan rasio pasar. Semakin baik kinerja keuangan 

perusahaan yang tercermin dari rasio-rasionya maka semakin tinggi harga saham 

perusahaan (Sari, 2013). 
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Menurut Hermawan (2012) Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 

yang membandingkan total hutang terhadap total ekuitas, semakin tinggi rasio ini 

menggambarkan bahwa semakin tinggi beban bunga perusahaan. Tentunya hal ini 

akan mengurangi hak pemegang saham (dalam bentuk dividen) dan dapat 

mengurangi minat investor terhadap saham perusahaan tertentu. Keputusan 

penggunaan hutang haruslah menyeimbangkan antara keuntungan yang lebih 

besar dengan risiko yang lebih besar (Husnan, 2000:324). 

Weston dan Brigham (1993: 123) menyebutkan Return On Asset (ROA) 

adalah rasio profitabilitas yang membandingan antara laba bersih setelah pajak 

terhadap jumlah asset. Rasio tersebut gunakan investor untuk mengetahui tingkat 

efisiensi operarsional perusahaan yang akan mempengaruhi laba. Semakin tinggi 

nilai Return On Asset (ROA) maka semakin efisien perusahaan dalam 

menjalankan operasionalnya  dan menyebabkan laba meningkat karena biaya 

operasional yang lebih murah. Menurut Munawir (2014: 204) analisis ROA dapat 

mengukur efisiensi penggunaan yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap 

hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan.  

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar yang membandingkan 

antara harga saham terhadap nilai buku saham (Arifin, 2002: 141). Semakin tinggi 

rasio PBV mercerminkan bahwa pasar menghargai dan percaya terhadap prospek 

perusahaan. Antariksa dan Barbara (2003:99; dalam Praditama, 2011) semakin 

kecil nilai PBV maka harga dari suatu saham dianggap semakin murah. 

Ang (1997) menyatakan bahwa faktor makro ekonomi dapat 

mempengaruhi kegiatan investasi di pasar modal. Salah satunya adalah dari sisi 
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kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi makro. Ang (1997) Secara teori, 

banyak indikator yang dapat mengukur variabel makro, termasuk didalamnya 

indikator politik ekonomi. Namun demikian dari sekian banyak indikator yang 

cukup lazim digunakan untuk memprediksi fluktuasi saham adalah variabel yang 

secara langsung dikendalikan melalui kebijakan moneter dengan mekanisme 

transmisi melalui pasar keuangan, variabel-variabel tersebut diantaranya, inflasi, 

tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan nilai tukar rupiah. 

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara 

umum dan terjadi secara terus menerus (Boediono, 1994:155). Kenaikan harga 

yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi (resesi ekonomi) dapat 

membuat pasar menjadi lesu. Kelesuan pasar tersebut disebabkan naiknya biaya 

operasional yang belum pasti akan diikuti naiknya pendapatan perusahaan 

sehingga masyarakat enggan untuk berinvestasi di pasar saham disaat permintaan 

menurun akibat dari kenaikan harga- harga ( Woodward, 2008:23).  

Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia merupakan salah satu 

instrumen operasi dari kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga kestabilan 

ekonomi. Tingkat suku bunga yang naik akan membuat investor memilih untuk 

menjual sahamnya dan mengalokasikan dananya dalam bentuk deposito ke 

pemerintah karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko yang 

rendah (arbitrage pricing theory) sehingga keadaan ini dapat menurunkan return 

saham. Tingkat suku bunga ini diharapkan dapat mewakili tingkat suku bunga 

secara umum, karena kenyatannya tingkat bunga yang berlaku di pasar 

fluktuasinya mengikuti Sertifikat Bank Indonesia (Husnan, 2000:30).  
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Astuti (2013) menyatakan bahwa target pasar utama Bank Indonesia ketika 

menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia adalah lembaga perbankan. Sertifikat Bank 

Indonesia yang dibeli oleh lembaga perbankan akan membuat pihak perbankan 

mendapatkan laba karena dalam Sertifikat Bank Indonesia mengandung bunga 

diskonto. Selain itu, biasanya lembaga perbankan dalam membuat kebijakan 

tingkat suku bunga mempertimbangkan suku bunga SBI. Untuk kebijakan suku 

bunga deposito biasanya lebih rendah dari suku bunga SBI, tetapi untuk tingkat 

suku bunga pinjaman lebih tinggi dari suku bunga SBI. Jadi dengan kebijakan 

tersebut lembaga perbankan tidak hanya akan mendapat laba dari pembelian 

Sertifikat Bank Indonesia tetapi juga dari selisih antara bunga deposito dan bunga 

pinjaman yang diberlakukan lembaga perbankan berdasarkan suku bunga SBI. 

Menurut Adiningsih (1998:155) nilai tukar rupiah merupakan nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing. Nilai tukar rupiah ini dapat mempengaruhi 

kegiatan operasional perusahaan, jika perusahaan bersaing pada taraf 

internasional. Mankiw (2006:123) mengemukakan bahwa nilai tukar antara dua 

negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling 

melakukan perdagangan.   

Beberapa  negara dalam perdagangan internasional bergantung pada nilai 

mata uang dollar Amerika Serikat (US$). Hal ini disebabkan skala perekonomian 

Amerika Serikat yang tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan internasional 

dan telah menjalar hampir ke semua negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan 

Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2014 adanya isu mengenai akan adanya 

kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat The 
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Fed berdampak pada menguatnya dollar Amerika Serikat (US$) dan 

mengakibatkan pelemahan pada nilai mata uang rupiah akibat dari kebijakan yang 

mendorong dikuranginya jumlah US$ yang beredar. Pada pasar modal, informasi 

pasar mengenai melemahnya nilai tukar rupiah membawa pengaruh negatif karena 

pasar ekuitas menjadi kurang menarik bagi investor. Pialang saham, investor dan 

pelaku pasar modal biasanya sangat berhati-hati dalam menentukan posisi beli 

atau posisi jual jika nilai tukar mata uang tidak stabil. 

Pada tahun 2011 diukur dari product domestic bruto, pertumbuhan sektor 

manufaktur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kinerja sektor manufaktur semakin meningkat (Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian 2014). 

Berikut tabel Pertumbuhan Product Domestic Bruto sektor manufaktur dan 

pertumbuhan ekonomi nasional 2010-2014 : 

Tabel 1.1. Pertumbuhan Product Domestic Bruto Sektor Manufaktur dan 

Ekonomi Nasional 2010-2014 (Persen) 

Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur 

2010 2011 2012 2013 2014 

5,12 6,74 6,4 6,1 5,61 

Pertumbuhan PDB Ekonomi Nasional 

2010 2011 2012 2013 2014 

6,22 6,49 6,23 5,78 5,02 
Sumber: Laporan Akuntabilitas kinerja Kementerian Perindutrian 2014 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 1.1. terlihat bahwa mulai tahun 2011 sampai 2014 

pertumbuhan industri  manufaktur di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 

Peningkatan tersebut dipicu oleh meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dan 

meningkatnya investasi di sektor manufaktur (Laporan Akuntabilitas kinerja 
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Kementerian Perindutrian 2014). Pertumbuhan industri manufaktur yang lebih 

tinggi dibandingkan product domestic bruto nasional salah satunya disebabkan 

dorongan dari pertumbuhan industri manufaktur sektor barang konsumsi sebagai 

kontributor terbesar terhadap industri manufaktur seperti yang terlihat pada tabel 

1.2. berikut ini : 

Tabel 1.2. Kontribusi Masing-Masing Sektor Industri terhadap 

Pertumbuhan Industri Manufaktur (persen) 

(Tahun Dasar 2010) 

No Sub Sektor Manufaktur 2011 2012 2013 2014 

1 Barang konsumsi 38,20 36,28 38,76 39,33 

2 

Tekstil, Barang dari kulit dan 

alas kaki 9,23 9,12 9,14 8,88 

3 

Barang dari kayu dan hasil 

hutan lainnya 5,44 4,98 5,02 4,02 

4 Kertas dan barang cetakan 4,47 3,91 3,86 4,46 

5 

Pupuk, kimia, dan barang 

dari karet 12,21 12,62 12,21 10,76 

6 

Semen dan barang galian 

bukan logam 3,27 3,38 3,39 4,07 

7 logam dasar, besi, dan Baja 2,00 1,93 1,9 4,34 

8 

Alat Angkut, mesin dan 

peralatannya 27,47 27,12 28,1 23,16 

9 Barang lainnya 0,73 0,67 0,63 0,98 

Sumber: Laporan Akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian 2014 (data diolah) 

Berdasarkan tabel 1.2. terlihat bahwa kontribusi sektor barang konsumsi 

berjalan fluktuatif dari tahun 2011-2014, tetapi merupakan kontributor terbesar 

bagi pertumbuhan industri manufaktur dengan rata-rata kontribusi pertumbuhan 

per tahun 36,64 persen terhadap product domestic bruto nasional. Tahun 2014 

merupakan kontribusi tertinggi bagi sektor barang konsumsi terhadap 
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pertumbuhan industri manufaktur sebesar 39,33 persen dan terendah pada tahun 

2012 sebesar 36,28 persen. 

Menurut Hadi (2011:17) sektor barang konsumsi merupakan sektor yang 

mempunyai ketahanan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal 

tersebut dikarenakan produk yang diproduksi merupakan produk untuk kebutuhan 

primer bagi masyarakat sehingga ketika masyarakat membutuhkan produk 

tersebut maka mereka akan membelinya walaupun dalam keadaan ekonomi yang 

sulit. Berikut ini gambar 1.1. mengenai grafik pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga dari tahun 2009-2014  

persen 

6,0 

 

5,5                                                          

 

5,0 

 

4,5 

 

4,0  

   2009           2010           2011           2012           2013         2014  

        Konsumsi Rumah Tangga            Rata-rata (2009 - 2014) 

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) tahun 2014 (data diolah) 

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Tahun 

2011-2014 
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Berdasarkan gambar 1.1. terlihat bahwa pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga masih cukup tinggi. Sejak tahun 2011-2014 pertumbuhan konsumsi rumah 

tangga berada diatas rata-rata 6 tahun ke belakang. Hal ini mengindikasikan 

bahwa masyarakat di Indonesia mempunyai daya beli yang cukup tinggi di tengah 

perekonomian global yang masih belum stabil. Daya beli yang cukup tinggi 

disebabkan oleh komposisi tenaga kerja yang membaik dan upah minimum 

provinsi (UMP) yang meningkat (Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2014). 

Menurut Laporan perekonomian Indonesia (LPI) 2014  barang konsumsi 

merupakan sektor tertinggi dalam menyumbang barang impor ke Indonesia.  Hal 

ini disebabkan pasar domestik yang masih kurang mampu dalam memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat. Akibatnya pemerintah maupun produsen  harus 

mendatangkan barang impor untuk menutup kekurangan tersebut. Berikut ini tabel 

1.3. mengenai neraca pertumbuhan ekspor impor barang konsumsi di Indonesia 

tahun 2011-2014 : 

Tabel 1.3. Neraca Pertumbuhan Ekspor Impor Barang Konsumsi di 

Indonesia Tahun 2011-2014 

  

(dalam Juta US$) 

Tahun 
Barang Konsumsi 

Ekspor Impor 

2011 10.380 17.969 

2012 10.906 17.558 

2013 11.472 18.249 

2014 12.520 18.576 
Sumber : www.kemendag.go.id (data diolah) 

 Berdasarkan tabel 1.3. terlihat bahwa barang konsumsi pada tahun 2011- 

2014 nilai ekspor lebih kecil dari pada impor.  Rata-rata selisih nilai antara ekspor 

http://www.kemendag.go.id/
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dan impor mencapai 6.776 juta US$ per tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa Indonesia masih kekurangan pasokan barang untuk memenuhi kebutuhan 

pasar domestik dan memiliki neraca perdagangan yang defisit 6.776 juta US$. 

Nilai defisit yang cukup besar tentunya akan mempunyai pengaruh terhadap 

kenaikan harga-harga barang konsumsi ketika masuk ke Indonesia apabila terjadi 

pelemahan nilai rupiah. 

 Pertumbuhan industri manufaktur yang lebih tinggi dibandingkan 

pertumbuhan product domestic bruto nasional mulai tahun 2011-2014 dengan 

kontributor terbesar sektor barang konsumsi bagi pertumbuhan industri 

manufaktur, tentunya membuat investor secara agregat memperhatikan sektor 

barang konsumsi tersebut sebagai pilihan alternatif investasi. Selain itu tingkat 

konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dan kondisi neraca perdagangan barang 

konsumsi yang masih defisit akibat dari ketergantungan impor untuk memenuhi 

pasar domestik  maka industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2014 dipilih sebagai objek dalam 

penelitian ini. 

Terkait hubungan return saham dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

Earning Per Share (EPS), dan Price to Book Value (PBV) serta kondisi Ekonomi 

yaitu inflasi, tingkat suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah/US$ pada industri 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-

2014 dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 1.4.  Rata- rata Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), 

Price to Book Value (PBV), Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI dan 

Nilai Tukar Rupiah/US$ Pada Perusahaan Industri Manufaktur 

Sektor Barang Konsumsi Tahun 2011-2014 

No Variabel 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

1 Return Saham (x) 0,16 0,55 0,12 0,18 

2 
Debt to Equity 

Ratio (DER) (x) 
0,76 0,83 0,83 0,95 

3 
Return on Asset 

(ROA) (%) 
12,60 13,33 14,07 10,78 

4 
Price to Book Value 

(PBV) (x) 
5,02 7,07 6,55 7,13 

5 Infasi (%) 3,72 4,21 8,13 8,08 

6 
Tingkat Suku 

Bunga SBI (%) 
6,60 4,40 7,00 6,10 

7 

Pertumbuhan Nilai 

Tukar Rupiah/US$ 

(%) 

0,80 6,00 23,00 3,67 

Sumber : ICMD, BI (data diolah) 

 Berdasarkan pada tabel 1.4. rata-rata return saham pada industri 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2011-

2014 mengalami fluktuasi dari 0,16 di tahun 2011, kemudian mengalami kenaikan 

0,55 pada tahun 2012. Namun turun lagi di tahun 2013 sebesar 0,12 dan 

meningkat kembali sebesar 0,18 di tahun 2014. Nilai return saham yang 

berfluktuatif namun masih tumbuh positif  memberikan capital gain kepada 

investor. 
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 Rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) pada tahun 2011-2014 mengalami 

penurunan. Pada tahun 2011 nilai DER sebesar 0,76 kemudian naik di tahun 2012 

menjadi 0,83 dan konstan  di tahun 2013 kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 

0,95. Penurunan DER tersebut harusnya dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan yang tercermin dari harga saham karena beban pembayaran bunga 

yang berkurang tetapi fenomena yang terjadi adalah timbul inkonsistensi pengaruh 

DER terhadap return saham, dimana pada tahun 2013 terjadi penurunan return 

saham  diikuti penurunan DER pada tahun 2013 namun pada tahun 2012 dan 2014 

disaat return saham meningkat DER tetap mengalami penurunan. 

 Pada tabel 1.4. nilai Return On Asset (ROA) menunjukan angka yang 

fluktuatif. Pada tahun 2011 nilai ROA sebesar 12,60 persen dan mengalami 

kenaikan di tahun 2012 menjadi 13,33 persen dan mengalami peningkatan 

kembali di tahun 2013 menjadi 14,07 persen namun kemudian ROA mengalami 

penurunan di tahun 2014 menjadi 10,78 persen. Fenomena tersebut 

menggambarkan bahwa terjadi inkonsistensi ROA terhadap return saham.  

 Pada tabel 1.4. rata-rata price to book value (PBV) mengalami fluktuasi. 

Namun fluktuasi tersebut konsisten dengan nilai return saham. Disaat nilai PBV 

naik ditahun 2012 sebesar 2,05 nilai return saham juga naik sebesar 0,39 ditahun 

2012. Pada tahun 2013 terjadi penurunan nilai PBV sebesar 0,52 dan diikuti oleh 

penurun return saham sebesar 0,33. Nilai PBV kembali naik 0,58 di tahun 2014 

dan kenaikan ini tersebut juga diikuti kenaikan return saham sebesar 0,06 di tahun 

yang sama. Nilai PBV yang meningkat menggambarkan kepercayaan pasar 

terhadap perusahaan meningkat yang tercermin dari naiknya return saham. 
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 Rata-rata nilai inflasi pada tabel 1.4. cenderung mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2011 inflasi berada di angka 3,72 persen dan meningkat di tahun 2012 

menjadi 4,21 persen diikuti oleh kenaikan return saham dan mengalami 

peningkatan ditahun 2013 menjadi 8,13 namun diikuti penurunan return saham. 

Sedangkan ditahun 2014 inflasi turun 0,05 persen dari 8,13 di tahun 2013 menjadi 

8,08 persen diikuti oleh kenaikan return saham. Fenomena yang terjadi pada 

inflasi adalah masih terdapat inkonsistensi pengaruh inflasi terhadap return 

saham. 

Berdasarkan pada tabel 1.4. nilai rata rata tingkat suku bunga SBI 

mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2014. Pada tahun 2012 nilai tingkat suku 

bunga SBI turun dari 6,60 di tahun 2011 menjadi 4,40 persen dan meningkat 

menjadi 6,10 persen di tahun 2013 kemudian meningkat kembali ke angka 7,00 

persen di tahun 2014. Fenomena yang terjadi pada tingkat suku bunga SBI 

menimbulkan inkonsistensi terhadap return saham , dimana return saham turun di 

tahun 2013 diikuti kenaikan tingkat suku bunga namun peningkatan return saham 

ditahun 2014 diikuti juga oleh kenaikan tingkat suku bunga. sehingga Pengaruh 

suku bunga SBI terhadap return saham masih menimbulkan inkonsistensi. 

Berdasarkan pada tabel 1.4. nilai rata rata pertumbuhan nilai tukar 

rupiah/US$ mengalami fluktuasi dari tahun 2011-2014. Pada tahun 2012 

pertumbuhan nilai tukar rupiah/US$ naik dari 0,8 persen di tahun 2011 menjadi 6 

persen dan meningkat menjadi 23 persen ditahun 2013 kemudian turun kembali ke 

angka 3,67 persen ditahun 2014. Fenomena yang terjadi pada pertumbuhan nilai 

tukar rupiah/US$ menimbulkan inkonsistensi terhadap return saham, dimana 
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return saham naik di tahun 2012 diikuti kenaikan pertumbuhan nilai tukar 

rupiah/US$ namun pada tahun 2013 penurunan return saham diikuti kanaikan 

pertumbuhan nilai tukar rupiah/US$ dan pada tahun 2014 kenaikan return saham 

diikuti penurunan pertumbuhan nilai tukar rupiah/US$. 

Fakta empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 

masih menimbulkan perbedaan hasil penelitian (research gap). Penelitian yang 

dilakukan Juwita (2013) yang menguji debt to equity ratio (DER) terhadap return 

saham menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Thamrin 

(2012) menyatakan bahwa DER memiliki pengaruh positif signifikan terhadap  

return saham.  

Penelitian yang dilakukan Malintan (2011) yang menguji pengaruh Return 

On Asset (ROA) terhadap return saham menyatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2011) menyatakan bahwa ROA 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham.  

Puspita (2014) melakukan penelitian pengaruh Price to Book Value (PBV) 

terhadap return saham menyatakan bahwa price to book value (PBV) mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Meythi dan Mathilda (2012) menyatakan bahwa price to 

book value (PBV) berpengaruh  negatif tidak signifikan terhadap return saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Wirawati (2013) menyatakan 

bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Harga Saham 
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Gabungan (IHSG). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tangjitprom (2013) 

menunjukan bahwa tingkat inflasi berbengaruh positif tidak signifkan terhadap 

return saham. 

Menurut Prasetiono (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa suku 

bunga SBI negatif tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luthvi (2014) 

menyatakan bahwa suku bunga SBI berpengaruh positif signifikan terhadap harga 

saham. 

Menurut Gunawan dan Wibowo (2012) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa nilai tukar rupiah/US$ berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return 

saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hismendi, et. al (2013) 

menyatakan bahwa nilai tukar rupiah/US$ berpengaruh negatif signifikan 

terhadap IHSG. 

Berikut ini merupakan tabel Research Gap tentang return saham : 
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Tabel 1.5. Research Gap 

Variabel 
Peneliti dan Tahun 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap Return 

Saham 

Juwita (2013) Negatif tidak signifikan 

Thamrin (2012) Positif signifikan 

Return On Asset (ROA) 

terhadap Return Saham 

Malintan (2013) Positif signifikan 

Savitri (2013) Negatif tidak signifikan 

Price to Book Value 

(PBV) terhadap Return 

Saham 

Puspita (2014) Positif signifikan 

Meythi dan Mathilda 

(2012) 
Negatif tidak signifikan 

Inflasi terhadap Return 

Saham 

Krisna dan Wirawati 

(2013) 
Positif signifikan 

Tangjitprom (2013) Negatif tidak signifikan 

Suku Bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) 

terhadap Return Saham 

Prasetiono (2010) Negatif tidak signifikan 

Luthvi (2014) Positif signifikan 

Nilai Tukar Rupiah/US$ 

terhadap Return Saham 

Gunawan dan Wibowo 

(2012) 
Positif tidak signifikan 

Hismendi, et. al (2013) Negatif Signifikan 

 Sumber : Jurnal Ilmiah dan Skripsi 

Kondisi yang tidak konsisten antara teori dan praktek seperti yang terlihat 

pada tabel 1.4. dan masih adanya research gap yang dilakukan para peneliti 

terdahulu menjadi faktor penyebab untuk mengadakan penelitian yang akan 

menganalisis pengaruh faktor fundamental dan kondisi ekonomi terhadap return 

saham pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

khususnya industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar  di BEI 

periode tahun 2011-2014. Untuk faktor fundamental peneliti mengunakan rasio-
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rasio keuangan sebagai proksi antara lain Debt to Equity Ratio (DER), Return On 

Asset (ROA), dan Price to Book Value (PBV) sedangkan untuk kondisi ekonomi 

proksi yang digunakan adalah inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan 

nilai tukar rupiah/US$ sebagai variabel independen. Dalam hal ini akan dilakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH FAKTOR 

FUNDAMENTAL DAN KONDISI MAKRO EKONOMI TERHADAP 

RETURN SAHAM” dengan melakukan studi kasus pada industri manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2014. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang 

telah diuraikan sebelumnya, adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 ? 

2. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 ? 

3. Apakah Price to Book Value (PBV) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 ? 
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4. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada industri 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2014 ? 

5. Apakah tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014 ? 

6. Apakah nilai tukar rupiah/US$ berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2014 ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham industri manufaktur sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap 

return saham industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Price to Book Value (PBV) 

terhadap return saham industri manufaktur sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. 
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4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh inflasi terhadap return saham 

industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2014. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh suku bunga SBI terhadap return 

saham industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2014. 

6. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh nilai tukar rupiah/US$ terhadap 

return saham industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Praktis 

1. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam melakukan prediksi return saham dengan  memberikan 

memberikan sumbangan informasi bagi pihak investor untuk mengambil 

keputusan investasi. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan bahan pertimbangan dalam upaya 

pengelolaan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang 
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1.4.2. Manfaat Teoritis 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemahaman dan pendalaman teori 

yang sudah diperoleh dan pengaplikasiaannya, terutama dalam menganalisa 

laporan keuangan perusaahaan dan kondisi makro ekonomi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti 

selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan dan memberikan gambaran 

empiris tentang return saham. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pasar Modal 

2.1.1. Pengertian Pasar Modal 

Menurut UUPM No. 8/1995 mendefinisikan pasar modal sebagai pihak 

yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual beli efek serta pihak-pihak lain dengan tujuan 

memperdagangkan efek diantara mereka. 

Menurut Husnan (2000) pasar modal merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan dalam bentuk 

hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta. Umumnya surat-surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga yang 

bersifat hutang yang umumnya dikenal sebagai obligasi dan surat berharga yang  

bersifat kepemilikian dikenal dengan nama saham. 

Jadi pasar modal merupakan pasar yang memperjual belikan surat-surat 

berharga yang berkaitan dengan pendanaan jangka panjang, baik yang bersifat 

penyertaan kepemilikan (saham) maupun bersifat hutang (obligasi). 

2.1.2. Fungsi Pasar Modal 

Menurut Hadi (2013:16) pasar modal memberikan fungsi bagi pihak-pihak 

yang memperoleh keuntungan dari investasi, antara lain : 
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1. Bagi perusahaan 

Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk 

memperoleh dana yang relatif memiliki risiko rendah dibandingkan sumber dana 

jangka pendek dari pasar uang. 

2. Bagi investor 

Alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang 

memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang bagi investor dan 

profesi lain (fund manager) dengan memanfaatkan modalnya untuk memperoleh 

return yang cukup tinggi. 

3. Bagi perekonomian nasional 

Pasar modal memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan dan 

mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional karena dalam fungsi 

pasar modal yang mempertemukan lender dan borrower telah memberi 

kemudahan penyediaan dana untuk sektor riil dalam meningkatkan produktifitas. 

Secara makro, fungsi pasar modal meliputi : 

a. Penyebaran kepemilikan 

Pasar modal memberikan ruang dan peluang penyebaran 

kepemilikan terhadap masyarakat (publik). Hal itu, dapat dilihat bahwa 

bagi perusahaan yang go public, berarti kepemilikan perusahaan 

terdiversifikasi kepemilikannya terhadap siapa saja yang memiliki 

sekuritas emiten yang go public. Dengan demikian, terjadi penyebaran 

kepemilikan, yang sudah barang pasti akan menyebarkan tingkat 

kesejahteraan yang berakhir pada peningkatan Gross Domestik Bruto. 
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b. Sebagai sarana aliran masuknya investasi asing 

Pasar modal modern, yang mana, cakupan transaksi tidak hanya 

sebatas nasional saja, namun sampai tingkat internasional. Hal itu 

berpotensi untuk masuknya dana asing lewat kepemilikan sekuritas yang 

diperdagangkan di pasar modal. Faktanya rata-rata harian transaksi di 

pasar modal Indonesia mencapai 6 triliun per hari, 60 % didominasi oleh 

investor asing dan 40 % oleh investor domestik (Hadi, 2013:16) . 

2.1.3. Pasar modal yang efisien 

Dalam berinvestasi, investor membutuhkan informasi yang akurat 

sehingga dapat memilih dengan tepat kemana dananya akan diinvestasikan. 

Sehingga investor mendapatkan return yang maksimal dan dapat meminimalisir 

risiko. Tandelilin (2001: 112) pasar yang efisien adalah pasar dimana harga semua 

sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang 

tersedia. 

Fama (1975; dalam Miranty  2012:13), menyebutkan asumsi-asumsi yang 

digunakan dalam teori pasar modal efisien yaitu : 

1. Terdapat banyak investor yang saling independen yang sama-sama bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan atas investasinya. 

2. Segala informasi yang ada dapat diperoleh oleh investor dengan mudah dan 

murah. 

3. Para investor secepatnya menyesuaikan permintaannya sehingga membentuk 

harga baru yang mencerminkan informasi yang baru diterimanya. 
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Fama (1975) dalam Miranty (2012:14), membagi hipotesa pasar efisien 

menjadi tiga kategori dan hingga saat ini digunakan dalam mendiskusikan 

hipotesis pasar efisien, diantaranya : 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (Weak form of capital market efficiency) 

Hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah menyatakan bahwa harga sekuritas, 

dalam hal ini saham, sudah mencerminkan seluruh informasi historis yang ada. 

Sehingga tidak ada manfaatnya untuk mempelajari pola pergerakan harga 

berdasarkan data historis guna memprediksi harga saham dimasa mendatang. 

Efisiensi pasar modal bentuk lemah ini biasa dikenal sebagai teori random walk. 

Apabila efisiensi pasar bentuk lemah ini benar, maka hipotesis ini kontradiktif 

dengan analisis teknikal. Jadi apabila investor hanya mengamati harga historis 

dari kesuritas yang bersangkutan maka investor tidak akan mampu memperoleh 

keuntungan abnormal return secara konsisten.  

2. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Semi-strong efficient market) 

Hipotesis efisiensi pasar bentuk setengah kuat menyatakan bahwa harga 

sekuritas, dalam hal ini saham, sudah mencerminkan seluruh informasi publik 

yang ada, termasuk didalamnya informasi historis. Beberapa informasi publik 

diantaranya laporan keuangan perusahaan, pengumuman pembagian deviden, 

pengumuman merger maupun akuisisi, pengumuman adanya stock split, dan 

berbagai informasi perusahaan yang dipublikasi. Pada dasarnya hipotesis ini 

mengatakan bahwa begitu informasi perusahaan tersedia di publik, maka 

informasi tersebut akan tercermin pada harga saham di pasar walaupun tidak 

secara langsung, namun dalam waktu singkat. Bodie, et. al (2007), apabila pasar 
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dikatakan efisien dalam bentuk setengah kuat, maka investor tidak akan mampu 

untuk memperoleh keuntungan abnormal secara konsisten kalau hanya 

mengandalkan analisis fundamental. 

3. Efisiensi pasar bentuk kuat (Strong form efficient market) 

Hipotesis efisiensi pasar bentuk kuat menyatakan menyatakan bahwa 

harga sekuritas, dalam hal ini adalah saham, sudah mencerminkan seluruh 

informasi yang ada, termasuk informasi yang privat. Jika pasar dalam bentuk ini, 

maka investor tidak akan memperoleh  abnormal return karena mempunyai 

informasi privat. 

2.1.4. Tipe-Tipe Investor menurut Profil Risiko 

Menurut Hartanty (2011) Tipe-tipe investor menurut profil risiko dalam 

berinvestasi dapat dideskripsikan berikut: 

1.  Defensive  

Investor dengan tipe defensive, investor ini berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan dan menghindari risiko sekecil apapun dari investasi yang dilakukan. 

Investor tipe ini tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam hal spekulasi, dan 

lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam berinvestasi agar 

investasi yang dilakukan terbebas dari risiko.  

2.    Conservative  

Investor dengan tipe conservative, biasanya berinvestasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang 

cukup panjang, misalnya, untuk pendidikan perguruan tinggi anak atau biaya 

hidup di hari tua. Investor tipe ini memiliki kecenderungan menanam investasi 
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dengan keuntungan (yield) yang layak saja dan tidak memiliki risiko besar, karena  

filosofi investasi mereka untuk menghindari risiko.  

3.    Balanced  

Investor dengan tipe balanced merupakan tipe investor yang 

menginginkan risiko menengah. Investor tipe ini selalu mencari proporsi yang 

seimbang antara risiko yang dimungkinkan terjadi dengan pendapatan yang dapat 

diraih. Tipikal investor ini bahwa mereka akan selalu berhati-hati dalam memilih 

jenis investasi, dan hanya investasi yang proporsional antara risiko dan 

penghasilan yang bisa diperoleh yang akan dipilih.  

4.      Moderately aggressive  

Moderately aggressive merupakan tipe investor yang tenang atau tidak 

ekstrim dalam menghadapi risiko. Investor ini cenderung memikirkan 

kemungkinan terjadinya risiko dan kemungkinan bisa mendapatkan keuntungan. 

Dalam hal ini, investor dengan tipe moderately aggressive selalu tenang dalam 

mengambil keputusan investasi karena keputusan yang ditetapkan sudah 

dipikirkan sebelumnya.  

5.      Aggressive  

Investor aggressive adalah kebalikan dari investor conservative. Mereka 

sangat teliti dalam menganalisa portofolio yang dimiliki. Semakin banyak angka-

angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah semakin baik. Investor tipe ini 

umumnya berinvestasi dengan rentang waktu relatif pendek karena mengharapkan 

adanya keuntungan yang besar dalam waktu singkat. 
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2.2. Saham 

2.2.1. Pengertian Saham 

Saham merupakan salah satu komoditas keuangan yang diperdagangkan 

pasar modal. Hadi (2013:67) menyebutkan bahwa Saham merupakan surat 

berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar 

tempat surat tersebut diperjual-belikan. 

Menurut Ang (1997) saham merupakan instrumen ekuitas, yaitu tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut 

memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan 

berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ( Widoatmodjo,2005) 

Jadi saham merupakan surat berharga yang diperjual belikan dipasar 

sebagai wujud dari penyertaan atau kepemilikan atas perusahaan.  

2.2.2. Return Saham 

1.  Pengertian Return Saham 

Ang (1997), return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

investor atas investasi saham yang dilakukannya. Tanpa adanya keuntungan yang 

dapat dinikmati  dari investasi saham, tentunya investor tidak melakukan 

investasi. 

Menurut Jogiyanto (2008:195) return saham dapat didefinisikan sebagai 

hasil yang akan diperoleh dari kegiatan investasi saham. Dalam setiap kegiatan 

investasi saham mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperoleh  keuntungan 

yang disebut return.  
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Sumber-sumber return investasi saham terdiri dari dua komponen utama, 

yaitu yield dan capital gain/loss. Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari 

suatu investasi (dalam bentuk dividen). Capital gain yaitu kenaikan harga dari 

saham yang bisa memberikan keuntungan bagi investor. Sedangkan Capital loss 

adalah penurunan dari harga saham yang memberikan kerugian kepada investor. 

Menurut Tandellin (2001) penjumlahan yield dan capital gain/loss disebut sebagai 

return total suatu investasi. 

Jadi return saham merupakan pengembalian atas investasi yang telah 

dilakukan oleh investor dalam bentuk capital gain/loss dan yield (dalam bentuk 

dividen). 

2. Jenis-Jenis dan Perhitungan Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2008) ada dua jenis return yaitu: (1) Return realisasi 

(realized return) merupakan return yang telah terjadi. Return ini dihitung dengan 

menggunakan data historis. Return realisasi dianggap penting karena digunakan 

sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return realisasi juga berguna 

dalam penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko yang akan datang. 

(2) return ekpektasi (expected return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh para investor dimasa yang akan datang.  

Perhitungan return saham dalam penelitian ini menggunakan  return 

realisasi (actual return). Menurut jogiyanto (2008) actual return digunakan dalam 

menganalisis return saham hasil dari investasi dengan cara menghitung selisih 
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harga saham individual periode berjalan dengan sebelumnya dengan mengabaikan 

deviden, dapat ditulis dengan rumus : 

 

 

 

 

  

Keterangan :  

 Ri,t   : Return Saham i pada waktu t  

Pi,t    : Harga Saham i pada periode t 

Pi,t-1  : Harga Saham i pada periode t-1 

2.2.3. Teori Tingkat Keuntungan Sekuritas 

 Pembahasan mengenai tingkat keuntungan sekuritas dapat dikelompokan 

dalam dua teori (Husnan, 2000:195), yaitu: 

1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 Teori ini menggambarkan hubungan tingkat return dan risiko secara 

sederhana dan hanya menggunakan satu varibael (variabel beta) untuk 

menggambarkan risiko. Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan hasil 

utama dari ekonomi keuangan modern dan dapat digunakan untuk meprediksi 

antara hubungan risiko sebuah asset dan tingkat harapan pengembalian. 

2. Arbitrage Pricing Theory (APT) 

 Teori ini menggunakan sekian banyak variabel pengukur risiko untuk 

melihat hubungan return dan risiko. Teori ini menggunakan pemikiran yang 

menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang 

 Pi,t – Pi,t-1 

Ri,t   : 

      Pi,t-1 
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sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. konsep yang digunakan 

adalah hukum satu harga ( the law of the one price). 

 Ross (dalam Belkaoui, 2007:143) menyatakan bahwa dalam teori APT 

dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penjualan, prediksi industri, inflasi, rentang 

tingkat bunga jangka panjang ataupun jangka pendaek serta obligasi. Roll (dalam 

Belkaoui, 2007:144) pendekatan dalam teori ini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) 

pendekatan yang tergantung pada makro ekonomi dan variabel pasar keuangan 

yang diasumsikan meliputi risiko sistematis ekonomi (2) pendekatan yang 

merujuk pada karakter perusahaan yang kemungkinan dapat menjelaskan 

perbedaan terhadap risiko sitematis sebelum membuat portofolio dari saham 

dengan karakter tersebut. 

 Apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut dengan harga yang 

berbeda, maka akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan 

membeli aktiva yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya 

dengan harga yang lebih tinggi sehingga untuk memperoleh laba tanpa risiko 

investasi yang dilakukan. 

2.2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 

Menurut Ang (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 

meliputi : 

1. Faktor Internal 

Faktor internal meliputi kualitas dan reputasi manajemen, struktur hutang 

serta tingkat laba yang dicapai. 

2. Faktor Eksternal 
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Meliputi pengaruh kebijakan moneter dan fiskal. Perkembangan sektor 

industri dan faktor ekonomi, misalnya terjadi inflasi, tingkat suku bunga, nilai 

tukar mata uang, dan sebagainya. 

3. Analisis Saham 

Menurut Sudiyatno dan Suharmanto (2011) analisis terhadap harga saham 

dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan fundamental 

dan pendekatan teknikal. Pendekatan fundamental dilakukan dengan 

mengidentifikasikan faktor-faktor keuangan mendasar yang dapat mempengaruhi 

harga saham. Sedangkan pendekatan teknikal lebih menekankan pada aspek teknis 

(matematis) dan psikologis yang dapat mempengaruhi harga saham, yaitu dengan 

menggunakan data pasar yang dipublikasikan, seperti; harga saham, volume 

perdagangan saham, indeks harga saham baik gabungan maupun individu, serta 

faktor-faktor lain yang bersifat teknis. 

2.3. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan teknik analisis saham yang mempelajari 

tentang keuangan mendasar dan fakta ekonomi dari perusahaan sebagai langkah 

dari penilaian harga saham perusahaan (Gumandi, 2011). Untuk mempelajari 

keuangan mendasar dan fakta ekonomi perusahaan dapat menggunakan laporan 

keuangan (annual report) sebagai instrumennya. Dalam menganalisis annual 

report dan mengetahui makna dari laporan keuangan dapat menggunakan rasio-

rasio keuangan. Ang (1997) mengelompokkan rasio keuangan tersebut ke dalam 5 

jenis yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas (profitabilitas), rasio 

solvabilitas dan rasio pasar.  
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Sejumlah rasio yang tak terbatas banyaknya dapat dihitung, akan tetapi 

dalam prakteknya cukup digunakan beberapa jenis rasio saja sesuai kebutuhan 

analisis. Dalam penelitian ini rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk 

menganalisi kondisi fundamental perusahaan, yaitu Debt to Equity Ratio (DER), 

Return On Asset (ROA), dan Price to Book Value (PBV). 

2.3.1. Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Brigham dan Houston (1997:59; dalam Efendi, 2013), setiap 

perusahaan menganalisis sejumlah faktor, dan kemudian menetapkan struktur 

pendanaan yang ditargetkan. Target ini selalu berubah sesuai dengan perubahan 

kondisi, tetapi pada setiap saat di benak manajemen perusahaan terdapat bayangan 

dana dari struktur dana yang ditargetkan. Jika tingkat utang yang sesungguhnya 

berada dibawah target, mungkin perlu dilakukan ekspansi dengan melakukan 

pinjaman, sementara jika rasio utang sudah melampaui target, barang kali saham 

perlu dijual. Kebijakan dalam melakukan struktur permodalan melibatkan trade 

off antara risiko dan tingkat pengembalian penambahan utang yang memperbesar 

tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibatnya akan 

membesarkan utang dan menurunkan harga saham, namun meningkatnya 

pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. 

Gordon Donadson  (dalam Atmaja, 2008: 261) menyebutkan bahwa 

struktur modal dapat dipengaruhi oleh Asymetri Information. Asymetri 

Information merupakan kondisi dimana suatu pihak mempunyai informasi yang 

lebih banyak dari pihak lain. Karena Asymetri Information, pihak manajemen 

perusahaan lebih tahu kondisi perusahaan dibandingkan investor di pasar modal. 
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Jika pihak manajemen ingin mamaksimumkan nilai untuk pemegang saham saat 

ini, bukan pemegang saham baru, maka kecenderungannya bahwa : 1) jika 

perusahaan memiliki prospek yang cerah, manajemen tidak akan menerbitkan 

saham baru tapi menggunakan laba ditahan agar prospek yang cerah tersebut 

dapat dinikmati pemegang saham saat ini, dan 2) jika prospek perusahaan kurang 

baik, manajemen menerbitkan saham baru untuk memperoleh dana. Hal tersebut 

akan menguntungkan pemegang saham sebelumnya karena tanggung jawab yang 

berkurang. Masalahnya adalah para investor tahu kecenderungan ini sehingga 

penerbitan saham baru dianggap sebagai sinyal berita buruk sehingga harga saham 

perusahaan cenderung turun dan menyebabkan biaya modal menjadi tinggi. Hal 

ini mendorong perusahaan untuk menerbitkan obligasi atau berhutang dari pada 

menerbitkan saham baru. Karena adanya Asymetri Information, Gordon Donadson  

(dalam Atmaja, 2008: 261) menyimpulkan bahwa perusahaan lebih senang 

menggunakan dana dengan urutan: 1) laba ditahan, 2) Hutang dan 3) penerbitan 

saham baru.    

Menurut Safitri (2013) Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk 

mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total ekuitas yang 

dimiliki perusahaan. Rasio ini digunakan dengan membandingkan total hutang 

terhadap total ekuitas. Debt to Equity Ratio (DER) dirumuskan sebagai berikut 

(Munawir, 2014: 105)  

 

 

 

    Total Utang 

DER   :                            x 100 

    Total Ekuitas 
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2.3.2. Return On Asset (ROA) 

Menurut Clara (2001; dalam Wijayanto, 2010), Return on Asset (ROA) 

merupakan salah satu rasio rentabilitas/profitabilitas, yaitu rasio yang 

menunjukkan seberapa efisiensinya perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan 

keuntungan/laba bagi perusahaan. Nugroho (2011) juga menyatakan bahwa ROA 

yang tinggi menunjukan efisiensi manajemen aktiva dan rendahnya rasio ini 

disebabkan oleh :  

1. Rendahnya Basic Earning Power (BEP) perusahaan.  

2. Tingginya tingkat bunga karena penggunaan kewajiban diatas rata-rata yang 

menyebabkan laba bersih relatif rendah. 

Pengembalian atas aktiva atau modal berguna bagi evaluasi manajemen, 

analisis profitabilitas, peramalan laba, serta perencanaan dan pengendalian. Return 

On assets (ROA) membahas tingkat pengembalian atas total aktiva. Jika total 

aktiva dipandang terpisah berdasarkan sumber pendanaanya, maka total aktiva 

terdiri dari utang dan ekuitas. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus ( Weston dan 

Brigham,1993: 123) : 

 

 

 

 

Rasio ROA merupakan rasio yang membandingkan Laba bersih terhadap 

total asset perusahaan. Djazuli (2006) menyatakan bahwa meningkatnya laba 

bersih  perusahaan maka perusahaan mempunyai kinerja yang bagus sehingga 

    Laba Bersih 

ROA   :                            x 100 

    Total asset 
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akan  menaikkan nilai perusahaan. Apabila semakin tinggi profitabilitas yang  

dicapai suatu perusahaan berarti semakin besar kemampuan perusahaan  untuk 

memperoleh laba. Hal ini telah membuktikan baik kepada pihak  internal maupun 

eksternal bahwa kinerja manajemen keuangan perusahaan  tersebut sangat efektif 

sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan  mitra usaha dan publik 

terhadap perusahaan yang akhirnya mempengaruhi  permintaan saham di pasar 

modal. Hal ini menjadikan rasio ini dapat mempengaruhi peningkatan harga 

saham di pasar modal. 

2.3.3. Price to Book Value (PBV) 

Menurut Arifin (2002: 141) Price to Book Value (PBV) menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin 

tinggi rasio PBV, semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang 

saham, sehingga akan meningkatkan kepercayaan pasar kepada perusahaan dan 

membuat permintaan akan saham  perusahaan naik, kemudian mendorong harga 

saham perusahaan tersebut (Puspita, 2013) 

Menurut Antariksa dan Barbara (2003:99; dalam Praditama, 2011),  Price 

to Book Value (PBV) merupakan perbandingan yang menunjukkan berapa kali 

harga pasar dari suatu saham jika dibandingkan dengan nilai bukunya. Semakin 

kecil nilai Price to book value maka harga dari suatu saham dianggap semakin 

murah. Sedangkan menurut Tandelilin (2001: 194) hubungan antara harga saham 

dan nilai buku per lembar saham bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif 

untuk menentukan nilai suatu saham, karena secara teoritis, nilai pasar suatu 
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saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. Nilai PBV dapat di cari dengan 

rumus (Arifin,2002:89) : 

 

 

 

 

Menurut Asmi (2014) Perusahaan berkinerja baik salah satu indikatornya 

adalah memiliki nilai  Price to Book Value (PBV) diatas satu. Semakin tinggi nilai 

Price to Book Value (PBV)  maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan. 

2.4. Kondisi Makro Ekonomi 

Menurut Hartanty (2011) Faktor makro ekonomi dapat mempengaruhi 

kegiatan investasi di pasar modal. Salah satunya adalah dari sisi kebijakan 

Moneter melalui mekanisme transmisi di pasar keuangan yang cukup lazim 

digunakan untuk memprediksi fluktuasi harga saham. Dalam penelitian ini 

variabel makro eknomi yang digunakan adalah inflasi, suku bunga Sertifikat bank 

Indonesia (SBI) dan nilai tukar rupiah/US$.  

2.4.1. Inflasi 

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara 

umum dan terus menerus. Jika kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua 

barang, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi inflasi, kecuali kenaikan pada 

satu atau dua barang tersebut memicu kenaikan harga-harga barang secara luas 

(Boediono, 1994:155). Meningkatnya inflasi akan menyebabkan harga-harga 

               Harga Saham 

PBV   :                            

    Nilai Buku per Lembar Saham 
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barang keseluruhan akan naik, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat 

(Listriono dan Nuraina, 2015). 

Menurut Mankiw (2006:5) tingkat inflasi mengukur perubahan presentase 

tingkat harga rata-rata dari tahun sebelumnya. Ketika tingkat inflasi diatas 0 maka 

harga-harga naik. Ketika tingkat inflasi dibawah 0 maka harga-harga turun. Jika 

tingkat inflasi menurun tetapi tetap positif, harga-harga positif tetapi pada tingkat 

harga yang lebih rendah.  

Menurut teori permintaan dan penawaran klasik, mengasumsikan bahwa 

harga semuanya bersifat fleksibel, sehingga ekonomi akan bergerak menuju 

ketittik keseimbangan dengan cepat. Perubahan pada permintaan agregat akan 

mempengaruhi tingkat harga akan tetapi tidak akan mempengaruhi output dan 

pekerjaan. Manurut kaum klasik dalam pasar uang, permintaan akan uang akan 

bertemu dengan penawaran akan uang dan penawaran akan uang akan ditentukan 

oleh kebijikan moneter. Permintaan uang oleh kaum klasik dinamakan teori 

kuantitas. Mekanisme pasar akan menyamakan penawaran uang dengan 

permintaan uang, sehingga dapat ditulis dalam persamaan : 

 

 

Apabila volume Md ditambah, misalnya 3 %, maka tingkat harga umum 

akan naik 3 % pula, karena k dan Q dianggap konstan, dan dapat dikatakan bahwa 

laju inflasi 3 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permintaan dan 

penawaran uang ini akan menentukan tingkat harga umum (Hanafi, tanpa tahun). 

Ms = Md = k PQ 
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Kondisi inflasi menurut Putong (2002:260), inflasi dibedakan menjadi tiga 

bagian, antara lain : 

1. Menurut sifatnya, inflasi dibagi dalam empat kategori, yaitu : 

a. Inflasi rendah (Creeping Inflation) 

Laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun), kenaikan 

harga yang berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam 

jangka waktu yang relatif lama. 

b. Inflasi menengah (Galloping Inflation) 

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (10 % - 30 % 

per tahun) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek 

serta mempunyai sifat akselerasi yang akhirnya harga-harga minggu/bulan 

ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. 

c. Inflasi berat (High Inflation) 

Inflasi yang besarnya antara 30 % - 100 % per tahun. Dalam 

kondisi ini harga-harga secara umum naik dan berubah. 

d. Inflasi Tinggi (Hyper Inflation)  

Inflasi yang paling parah dengan ditandai naiknya harga-harga 

hingga diatas 100 % dan nilai uang merosot dengan tajam. Biasanya 

keadaan ini membuat masyarakat tidak ingin menyimpan uang, karena 

nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan 

barang. 
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2. Inflasi dilihat dari penyebabnya, yaitu : 

a. Demand Pull Inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan 

keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah 

mencapai kesempatan kerja penuh, akibatnya adalah sesuai dengan hukum 

permintaan, bila permintaaan banyak sementara penawaran tetap, maka 

harga akan naik. Oleh karena itu, untuk produksi maka ada dua hal yang 

dilakukan oleh produsen, yaitu : pertama, langsung menaikan harga 

produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya 

dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik ( karena 

tarik-menarik permintaan dan penawaran) akibat penurunan jumlah 

produksi. 

b. Cost Push Inflation terjadi akibat adanya kelangkaan bahan untuk proses 

produksi yang mengakibatkan naiknya biaya produksi. Cost push inflation  

merupakan penyebab inflasi yang berkaitan dengan perusahaan 

(produsen). 

3. Dilhat dari asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, antara lain : 

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri ( domestic inflation) yang timbul 

dari adanya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara. Untuk 

mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. 

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri. Disebabkan oleh Negara-negara mitra 

dagang sedang mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa 

harga-harga barang dan juga biaya produksi relatif mahal, sehingga bila 

terpaksa negara lain  harus mengimpor barang tersebut dari negara yang 
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sedang mengalami inflasi tinggi maka harga jualnya didalam negeri relatif 

lebih mahal. 

 Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia inflasi dapat diukur dengan 

Indeks Harga Konsumen ( IHK ) dengan rumus : 

 

 

  

 

Keterangan : 

IHK    : Indeks harga konsumen 

Harga sekarang       : Harga yang terjadi pada saat penelitian 

Harga pada tahun dasar    : Harga yang terjadi pada saat tahun dasar 

2.4.2. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Menurut Hasibuan (2007; dalam Syarofi,2014:33) suku bunga merupakan 

hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. 

Bunga bagi bank bisa menjadi biaya yang harus dibayarkan kepada 

penabung/kreditur. Tetapi dilain sisi, bunga juga dapat menghasilkan pendapatan 

bagi bank melalui penyaluran kredit kepada debitur. Menurut Astuti, et. al (2013) 

tingkat suku bunga atau interest rate merupakan rasio pengembalian sejumlah 

investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor.  

 Menurut Mankiw (2006:89) ada dua tingkat suku bunga yaitu: tingkat 

suku bunga nomimal dan tingkat suku bunga rill. Tingkat suku bunga nominal 

merupakan tingkat suku bunga yang dibayarkan bank kepada investor. Sedangkan 

            Harga Sekarang 

IHK   :                                           x 100 

    Harga pada tahun dasar 
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tingkat suku bunga rill perbedaan diantara tingkat suku bunga nominal dan tingkat 

inflasi. Persamaan suku bunga rill adalah sebagai berikut : 

Keterangan : 

    r : tingkat suku bunga rill 

    i : tingkat suku bunga nominal 

             π : tingkat inflasi 

 Jadi, misalkan tingkat suku bunga yang dibayarkan bank kepada investor 

10 persen dan tingkat inflasi 5 persen, maka daya beli nyata hanya akan 

meningkat 5 persen. 

 Menurut teori efek fisher yang dikemukakan oleh irving fisher dalam 

Mankiw (2006: 90) menyatakan bahwa berdasarkan tingkat suku bunga rill diatas, 

dapat dilihat bahwa tingkat bunga nominal adalah jumlah dari tingkat bunga rill 

dan tingkat inflasi : 

 

 

Keterangan : 

r : tingkat suku bunga rill 

i : tingkat suku bunga nominal 

          π : tingkat inflasi 

 Persamaan di atas disebut persamaan fisher (fisher equation). Persamaan 

itu menyatakan tingkat suku bunga nominal bisa berubah karena dua alasan : (1) 

karena tingkat bunga rill berubah atau (2) karena tingkat inflasi berubah. 

r = i - π 

i = r + π 
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Persamaan fisher menyatakan bahwa kenaikan satu persen dalam tingkat inflasi 

menyebabkan tingkat bunga nominal naik satu persen. 

 Mankiw (2006:90), menurut Teori IS – LM Keynes yang dikemukakan  

oleh Keynes. Tujuan dari model ini menunjukan pendapatan nasional pada 

berbagai tingkat harga. Dua bagian dari model IS-LM adalah Kurva IS dan LM. 

IS menyatakan “investasi” dan “tabungan” serta apa yang terjadi pada barang dan 

jasa. LM menyatakan “ likuiditas” dan “uang” serta menunjukan apa yang terjadi 

pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Tingkat bunga merupakan 

variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model IS – LM. 

Bunga ( r )                                                      LM2 

  LM1 

   1 

                                E2 

r2 

3 

r1                                                  E1 

 

 

                   IS 

 

   0                           y2             y1      Pendapatan, Output (Y) 

                                                     2 

 Sumber : Mankiw, 2006 

Gambar 2.1. Kurva IS – LM  

 Mankiw (2006:90), dari kurva IS-LM di atas maka dapat dijelaskan,  

ketika kebijakan moneter memutuskan untuk menurunkan jumlah uang beredar 
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(LM1 ke LM2) . kebijakan tersebut akan membuat pendapatan masyarakat 

menurun akibat dari jumlah uang yang mereka pegang berkurang dari apa yang 

mereka inginkan pada tingkat bunga yang berlaku ( r1 ). Hal tersebut akan 

membuat masyarakat untuk meminjam uang di bank sebagai wujud untuk 

mengembalikan uang yang berkurang dari masyarakat. Tingkat bunga kemudian 

akan naik sampai masyarakat enggan untuk meminjam uang di bank akibat 

pembayaran bunga yang dianggap terlalu tinggi. Tingkat bunga yang lebih tinggi, 

akan memiliki dampak bagi pasar barang. Tingkat bunga yang lebih tinggi akan 

mendorong prosuden untuk mengurangi pengeluaran  produksi yang 

direncanakan. Pemilik saham perusahaan di sektor barang akan terkena imbas dari 

penurunan pengeluaran produksi yang akan menurunkan laba perusahaan. 

Sehingga pemilik saham perusahaan di sektor barang memilih untuk menjual 

sahamnya dan mangalokasikan dananya ke bank. Selain hal tersebut, alasan 

mengalokasikan dananya ke bank juga dipicu oleh kebijakan moneter yang 

mentinggikan tingkat suku bunga. Sehingga penjualan saham secara serentak akan 

membuat harga saham menjadi turun (Astuti, 2013).  

Rahardjo (2009) menjelaskan bahwa kebijakan tingkat suku bunga 

merupakan kebijakan moneter yang diputuskan oleh pemerintah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi perbankan. Di Indonesia, informasi mengenai kebijakan 

moneter dapat dipantau melalui Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hal 

tersebut disebabkan karena tingkat suku bunga SBI dapat dikendalikan langsung 

oleh Bank Indonesia. 
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Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter adalah 

membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan beberapa 

piranti moneter yang terdiri dari Giro wajib minimum, fasilitas diskonto, 

Himbauan Moral dan Operasi Pasar Terbuka (OPT). dalam operasi pasar terbuka 

BI dapat melakukan transaksi jual beli  surat berharga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI). 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/13/dpm tentang 

penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui lelang, Serfifikat Bank Indonesia 

yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu 

pendek. Menurut Maryanne (2009; dalam Syarofi, 2014:34) tingkat suku bunga 

SBI menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain, di atas 

perjanjian pembayaran kembali, yang dinyatakan dalam persentase yang 

ditetapkan Bank Indonesia dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia. 

 Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia berkewajiban untuk memelihara 

kestabilan moneter nilai rupiah. Melalui penerbitan SBI yang dikeluarkan oleh 

Bank Indoensia yang kemudian dijual diharapkan dapat mengurangi jumlah uang 

primer (uang kartal dan uang giral) dan dapat menjaga kestabilan nilai mata uang 

rupiah. Dalam penelitian ini suku bunga SBI yang digunakan adalah suku bunga 

SBI berjangka 9 bulan. Suku bunga SBI berjangka 9 bulan ini diambil karena 
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suku bunga tersebut yang paling sering di terbitkan oleh Bank Indonesia( Statistik 

Ekonomi-Keuangan Indonesia, 2014). 

 Menurut Bank Indonesia SBI memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Jangka waktu maksimum 9 bulan 

2. Denominasi: dari yang terendah Rp 50 juta sampai dengan tertinggi Rp 100 

miliar. 

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp 100 juta dan selebihnya dengan 

kelipatan Rp 50 juta 

4. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai berdasarkan diskonto murni (true 

discount) yang diperoleh dari rumus berikut : 

 

 

 

 

5. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar dimuka. 

 

 

6. Pajak Penghasilan (PPh) atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15 %. 

7. SBI diterbitkan tanpa warkat. 

8. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder. 

 Menurut Syarofi (2014:34) bank sebagai lembaga intermediasi dalam 

pengelolaan dan mempunyai posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Perekonomian modern bunga senantiasa dikaitkan dengan 

operasionalisasi sistem perbankan dengan bunga sebagai instrumen utamanya. 

                                  Nilai Nominal x 360 

Nilai tunai   :                                                         

             360 + [(Tingkat Diskonto x Jangka Waktu)] 

Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai  
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Kebijakan tingkat suku bunga yang diputuskan oleh Bank Indonesia melalui 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai intrumennya. Tingkat suku bunga ini 

diharapkan dapat mewakili tingkat suku bunga secara umum, karena kenyatannya 

tingkat bunga yang berlaku di pasar fluktuasinya mengikuti SBI (Husnan, 

2000:30). 

2.4.3. Nilai Tukar (Kurs) 

Menurut Sukirno (2002) Kurs atau nilai tukar adalah suatu nilai yang 

menunjukkan jumlah nilai mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk 

mendapatkan satu unit mata uang asing. Mankiw (2006:123) mengemukakan 

bahwa nilai tukar antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati 

penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. 

1. Penentuan Nilai Tukar 

Menurut Madura (1993) ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi 

pergerakan nilai tukar, yaitu : 

a. Faktor Teknis 

Faktor ini berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa 

pada saat tertentu. 

b. Faktor Fundamental 

Faktor Fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti 

inflasi, suku bunga, perbedaan relatif antar negara, ekspektasi pasar 

dan intervensi bank sentral. 
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c. Sentimen Pasar 

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik 

yang bersifat insidentil, yang mendorong harga valuta asing bisa naik 

atau turun dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah 

berlalu, maka nilai tukar mata uang akan kembali normal. 

2. Sistem Kurs Mata Uang 

Menurut Kuncoro (2001:26), ada beberapa sistem kurs mata uang yang 

berlaku di perekonomian internasional, yaitu : 

a. Sistem kurs mengambang 

Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Ada dua macam 

dalam kurs mengambang, yaitu : 

1) Mengambang bebas (murni), dimana sistem kurs ini ditentukan 

mekanisme pasar tanpa campur tangan bank sentral/otoritas 

moneter. 

2) Mengambang terkendali, dimana otoritas moneter berperan aktif 

dalam menstabilkan nilai tukar pada tingkat tertentu. 

b. Sistem kurs tertambat 

Dalam sistem ini, suatu negara mengakitkan nilai tukar mata uangnya 

dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang 

biasanya mata uang negara partner dagang yang utama 

”menambatkan” ke suatu mata uang, berarti nilai tukar mata uang 

tersebut bergerak mengikuti mata uang yang ditambatnya. 

c. Sistem kurs tertambat merangkak 
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 Dalam  sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam 

nilai tukar mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk 

bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. 

Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur 

penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding kurs 

tertambat. Oleh karena itu, sistem ini menghindari kejutan-kejutan 

terhadap perekonomian akibat revaluasi atau devaluasi yang tiba-tiba 

dan tajam. 

d. Sistem sekeranjang mata uang 

Sistem ini mempunyai keuntungan stabilitas mata uanga suatu negara 

karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. 

Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam “keranjang” umumnya 

ditentukan oleh perannya dalam membiayai perdagangan negara 

tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda 

tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. 

e. Sistem kurs tetap 

Sistem ini, suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama 

uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetui untuk menjual dan 

membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs 

biasanya diperbolehkan berfluktuasi namun dalam batas yang sempit. 

3. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Valuta Asing 

Dornbusch dan Fischer (1997) mengemukakan nilai tukar dalam berbagai 

transaksi ataupun jual beli valuta asing, dikenal ada empat jenis, yaitu : 
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a. Kurs jual (selling rate), yaitu kurs tang ditentukan oleh bank untuk 

penjualan valuta asing tertentu. 

b. Kurs tengah (middle rate), yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli 

valuta asing terhadap mata uang internasional, yang ditetapkan oleh 

bank sentral pada suatu saat tertentu. 

c. Kurs beli (buying rate), yaitu kurs yang ditentukan oleh suatu bank 

untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. 

d. Kurs flat (flat kurs), yaitu kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli 

bank notes dan traveller chaque, dimana dalam kurs tersebut sudah 

diperhitungkan promosi dan biaya-biaya lainnya. 

4. Perubahan Nilai Tukar Rupiah 

Naik turunnya nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing bisa terjadi 

dengan berbagai cara, yakni bisa dilakukan dengan cara resmi yaitu pemerintah 

suatu negara yang menganut sistem managed floating exchange rate atau bisa 

juga karena tarik menariknya antara permintaan dan penawaran di dalam pasar 

(market mechanism) dan lazimnya perubahan nilai tukar mata uang tersebut bisa 

terjadi karena empat hal,yaitu : 

a. Depresiasi, yaitu penurunan harga mata uang nasional terhadap 

berbagai mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya 

kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. 

b. Apresiasi, yaitu peningkatan harga mata uang nasional terhadap 

berbagai mata uang asing lainnya, yang terjadi karena tarik menariknya 

kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. 
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c. Devaluasi, yaitu penurunan harga mata uang nasional terhadap 

berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh 

pemerintah suatu negara. 

d. Revaluasi, yaitu peningkatan harga mata uang nasional terhadap 

berbagai mata uang asing lainnya yang dilakukan secara resmi oleh 

pemerintah suatu negara. 

Menurut Samsul (2006:202), perubahan suatu variabel makro ekonomi 

memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu suatu saham dapat 

terkena dampak positif sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif. 

Misalkan, perusahaan yang berorientasi pada impor, terdepresiasinya nilai tukar 

mata uang nasional terhadap mata uang asing yang tajam akan berdampak negatif 

terhadap harga saham. Sementara itu, perusahaan yang berorientasi ekspor akan 

menerima dampak positif dari depresiasi kurs nasional terhadap mata uang asing 

dengan meningkatnya harga saham. 

Menurut Boediono (1994:161) nilai tukar rupiah merupakan harga rupiah 

terhadap mata uang negara lain. Sehingga, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari 

satu mata rupiah yang dikonversi ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai 

tukar rupiah terhadap Dolar AS (US$), nilai tukar rupiah terhadap Yuan.  China, 

nilai tukar rupiah terhadap Yen Japan, dan lain sebagainya.  

Nilai tukar rupiah merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi 

aktivitas pasar saham maupun pasar uang di Indonesia karena investor cenderung 

berhati-hati untuk melakukan investasi portofolio. Hesmendi, et. al (2013) 

Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khusunya dolar 
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Amerika Serikat memliliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. 

Jadi, ketika nilai tukar rupiah terhadap US$ menguat, ini berarti nilai tukar 

sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli US$ rendah maka harga saham 

naik. Sebaliknya ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap US$ maka sejumlah 

rupiah yang digunakan untuk membeli US$ tinggi maka harga saham turun. Hal 

tersebut disebabkan perekonomian di Indonesia yang masih bergantung terhadap 

US$ yang tercermin dari lebih banyaknya proporsi investor asing dibanding 

investor domestik. Jadi, ketika terjadi apresiasi nilai tukar US$ terhadap rupiah 

yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat, misalkan bank 

sentral Amerika Serikat (The Fed) yang menaikan tingkat suku bunganya akan 

membuat investor asing yang ada di pasar modal Indonesia menjual sahamnya dan 

mengalokasikan dananya untuk membeli dolar Amerika Serikat (US$). Selain itu, 

bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap US$ menandakan bahwa prospek 

perekonomian Indonesia melemah. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi apabila 

faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, sehingga dolar 

Amerika Serikat akan menguat dan menurunkan nilai rupiah (Suteja dan Seran, 

2015). Naiknya kuantitas penjualan saham dan kurangnya minat beli investor 

akibat perekonomian yang melemah akan berdampak pada penurunan harga 

saham (Hesmendi, et.al, 2013). 

Kurs yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurs tengah Bank 

Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat (US$). Kurs tengah Bank Indonesia 

merupakan kurs yang digunakan untuk mencatat nilai konversi mata uang asing 

dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Bank Indonesia, nilai kurs tengah 
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Bank Indonesia ini yang digunakan oleh perusahaan asing yang beroperasi di 

wilayah Indonesia. 

Berikut rumus yang digunakan untuk mencari kurs tengah Bank Indonesia: 

 

 

 

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Berikut ini 

ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu : 

 Penelitian yang dilakukan oleh Amarasinghe (2015) yang berjudul 

“Dynamic Relationship between Interest Rate and Stock Price: Empirical 

Evidence from Colombo Stock Exchange”. Objek dalam penelitian ini adalah All 

Share Price Index (ASPI) di Colombo Stock Exchange periode januari 2007 

sampai desember 2013. Untuk metode Amarasinghe menggunakan Regresi 

dengan uji Granger Causality test. Hasil pengujian menunjukan bahwa tingkat 

suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut 

disebabkan tingkat suku bunga yang naik membuat investor mengalokasikan 

dananya di pasar uang karena tingkat pengembalian yang lebih menguntungkan 

dan  risiko yang rendah (arbitrage pricing theory. Penjualan saham secara 

bersamaan akibat dari peningkatan suku bunga membuat harga saham menjadi 

turun. 

          Kurs Jual + Kurs Beli 

Kurs Tengah BI = 

               2 
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Penelitian Abdullah, et. al (2015) yang menguji The impact of financial 

leverage and market size on stock returns on the Dhaka stock exchange: Evidence 

from selected stocks in the manufacturing sector. Objek dalam penelitian ini 

adalah perusahaan di sektor manufaktur periode 2008-2012. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regeresi linier berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa 

kapitalisasi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Sedangkan 

untuk leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut disebabkan oleh 

perusahaan yang membatasi proporsi utangnya dikarenakan risiko yang melekat 

pada utang tinggi. 

Penelitian Sugiarto dan Khusaini (2014) yanag berjudul DER, DPS,ROA 

terhadap harga saham pada perusahaan tekelomunikasi di BEI. Dengan 

menggunakan analisis regresi berganda penelitian ini mendapatkan hasil bahwa 

DER, dan DPS mempunyai pengaruh yang signifiakn terhadap return saham. 

Sedangkan ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Debt to 

equity ratiomempunyai dampak buruk bagi perusahaan yang lebih banyak 

menggunakan hutang dalam kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi hutang 

perusahaan akan mengurangi return yang diperoleh.   Perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi cenderung memberi dividen yang kecil dibanding perusahaan 

dengan leverage yang rendah, karena mereka memiliki kewajiban untuk 

menggunakan pendapatan mereka untuk membayar tagihan hutang. Kondisi tidak 

disukai oleh investor sehingga harga saham menjadi turun. dividend per share 

yang tinggi mencerminkan perusahaan memiliki prospek yang baik dan akan 
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menarik minat investor yang memanfaatkan dividen untuk keperluan konsumsi. 

Apabila DPS yang diterima naik tentu saja hal ini akan membuat investor tertarik 

untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dengan banyaknya saham yang dibeli 

maka harga saham perusahaan tersebut akan naik di pasar modal. Return on asset, 

penggunaan aktiva yang semakin berkurang akan berpengaruh pada operasional 

perusahaan sehari-hari dalam melakukan transaksi (penjualan) sehingga perolehan 

laba akan berkurang dengan demikian kinerja perusahaan akan menurun.Semakin 

tinggi return on asset mengindikasikan bahwa investor kurang menganggap 

penting akan laba bersih danvingkat penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Faktor Fundamental dan Kondisi Ekonomi  Terhadap Return Saham”. 

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan ( BUMN) yang terdaftar di 

Bursa efek Indonesia periode 2005-2007. Untuk metode penelitiannya digunakan 

metode Error Correction Model (ECM). Hasil pengujian  Sari menunjukan bahwa 

faktor fundamental yang diwakili oleh EPS, ROA, dan PBV. Untuk EPS dan 

ROA mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap return saham dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Pernyataan ini menunjukan bahwa ROA 

memperlihatkan tingkat pengembalian bersih yang diperoleh dari total aktiva 

perusahaan sehingga semakin besar ROA, maka semakin efisien perputaran asset 

perusahaan dan semakin besar pula profit margin yang diperoleh oleh perusahaan. 

Sedangkan PBV mempunyai pengaruh yang negatif signifikan dalam jangka 

pendek, namun dalam jangka panjang PBV mempunyai pengaruh positif 

signifikan. Semaikin kecil rasio ini menunjukan harga yang murah (underprice) 
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dibanding harga saham lain yang sejenis. Kondisi ini memberi peluang kepada 

investor untuk meraih capital gain pada saat harga saham kembali mengalami 

rebound atau kenaikan harga saham. 

  Kondisi ekonomi dalam penelitian ini yang diwakili oleh inflasi dan suku 

bunga SBI. Dalam pengujiannya inflasi menunjukan pengaruh positif tidak 

signifikan, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh negatif tidak signifikan. 

Tingginya inflasi menyebabkan naiknya biaya-biaya produksi yang belum tentu 

dibarengi dengan meningkatnya pendapatan perusahaan. Hal tersebut 

menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang juga akan berpengaruh pada 

tingkat keuntungan investasi. Untuk variabel suku bunga SBI untuk jangka 

pendek maupun jangka panjang menpunyai pengaruh negatif tidak signifikan. 

Dalam keadaaan ini disebabkan karena pengendalian moneter masih mengalami 

kesulitan dalam menyerap uang primer. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 

kebijakan moneter yang terlalu ketat sehingga ruang gerak bagi peningkatan suku 

bunga menjadi terbatas. 

Malintan (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh Current Ratio 

(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), dan Return On 

Asset (ROA) terhadap return saham. Dalam penelitian ini objek yang digunakan 

adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2005-2010. 

Sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah regresi linier berganda.  Untuk 

hasil, variabel CR dan DER tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return 

saham. Sebagian investor DER dipandang sebagai besarnya tanggung jawab 

perusahaan yang harus diberikan kepada kreditur akibat dari penggunaan utang. 
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Tingkat utang yang tinggi akan membuat laba perusahaan berkurang yang 

disebabkan oleh pembayaran beban bunga dan pokok pinjaman. Hal ini pasti akan 

meningkatkan risiko investasi kepada pemegang saham dan menurunkan harga 

saham. Sedangkan variabel PER dan ROA mempunyai pengaruh positif 

signifikan. Semakin besar nilai ROA menandakan tingkat profitabilitas 

perusahaan yang baik. Hal tersebut tentu akan menarik minat investor untuk 

memiliki saham perusahaan tersebut, karena ROA yang tinggi akan meningkatkan 

return yang dinikmati investor. 

Astuti, et. al (2013), penelitian ini menguji pengaruh tingkat suku bunga 

(SBI), nilai tukar rupiah, inflasi, dan indeks bursa internasional terhadap IHSG. 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian 

yang dilakukan menghasilkan bukti bahwa tingkat suku bunga (SBI) dan nilai 

tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan. Tingkat suku bunga yang tinggi 

tentunya akan membuat investor mengalokasikan dananya ke bank dalam bentuk 

deposito maupun tabungan yang jelas lebih kecil risikonya dibanding investasi di 

saham. Sehingga investor akan menjual sahamnya dan kemudian akan 

menyimpan dananya di bank. Penjualan saham yang serentak akan berdampak 

pada penurunan harga secara signifikan. Nilai tukar rupiah menjadi salah satu 

faktor yang cukup berpengaruh terhadap naik turunnya IHSG. Jika nilai kurs 

Dolar tinggi maka investor akan lebih menyukai investasi dalam bentuk Dolar AS 

dibandingkan dengan investasi pada surat-surat berharga karena investasi pada 

surat-surat berharga merupakan investasi jangka panjang dan begitu juga 
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sebaliknya. Sedangkan variabel inflasi mempunyai pengaruh negatif tidak 

signifikan. Sementara Bursa Internasional yaitu Indeks Nikkei 225 dan Indeks 

Hang Seng berpengaruh terhadap IHSG, yang dapat dilihat dari hasil adanya 

pengaruh signifikan dan positif terhadap IHSG. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2013) menguji tentang pengaruh 

ROA, ROE, EPS, DER, dan PBV terhadap harga saham. Objek penelitian yang 

digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index  

periode 2007-2011. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ROE, EPS, dan PBV secara parsial 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Semakin tinggi 

nilai PBV, menandakan semakin berhasil perusahaan dalam menciptakan nilai dan 

kesejahteraan bagi para pemegang saham sehingga mendorong meningkatnya 

permintaan dan meningkatkan harga saham. Sedangkan untuk variabel ROA dan 

DER tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil tidak berpengaruh 

signifikan pada ROA disebabkan perusahaan yang bergabung dalam JII 

menggunakan asset dengan besaran yang bervariasi dalam menghasilkan laba 

bersih. Hal ini menunjukan bahwa meskipun perusahaan dalam sampel penelitian 

merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar terbesar 

akan tetapi kemampuan asset dalam menghasilkan laba cenderung berbeda-beda. 

Sementara itu, Hasil tidak signifikan pada DER mengindikasikan bahwa dalam 

berinvestasi investor tidak memperhatikan DER sebagai salah satu pertimbangan 

dalam mengambil keputusan investasinya, khususnya pada perusahaan yang 

tergabung dalam JII. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan yang 
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menjalankan aktivitas syariah mempunyai batasan dalam penggunaan utang 

berbasis bunga disbanding ekuitas tidak boleh lebih dari 82 persen. 

Suarjaya dan Rahyuda (2012), Penelitian ini menguji tentang pengaruh 

faktor fundamental terhadap return saham. Objek penelitian yang digunakan 

adalah perusahaan makanan dan minuman periode 2008-2011. Teknik analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap return saham, Earning Per Share (EPS) berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap return saham, Net Profit Margin (NPM) Positif tidak 

signifikan terhadap return saham, Price to Book Value (PBV) Positif tidak 

signifikan terhadap return saham. Hasil negatif  tidak signifikan pada DER 

mengindikasikan bahwa dalam berinvestasi investor tidak memperhatikan DER 

sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasinya, 

khususnya pada perusahaan makanan dan minuman. Sedangkan PBV yang 

mempunyai pengaruh positif tidak signifikan disebabkan oleh beberapa 

perusahaan makanan dan minuman mempunyai harga harga saham yang tidak 

mencerminkan nilai buku sahamnya (overvalued) sehingga investor takut untuk 

membeli saham pada saat harga saham overvalued yang berdampak pada saham 

perusahaan terkait susah untuk dijual. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2012) menguji tentang pengaruh 

rasio camel, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap return saham. Objek dalam 

penelitian ini adalah sektor perbankan periode 2008-2010. Untuk metode 

penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian 
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ini menyatakan bahwa hanya variabel inflasi yang berpengaruh negatif signifikan 

terhadap return saham. Sedangkan untuk CAR, NPL, OEOI, ROA, LDR, dan 

Kurs mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Inflasi yang 

tinggi akan mengakibatkan kenaikan harga secara umum. Naiknya harga secara 

umum akan menaikan biaya-biaya produksi dan harga jual produk. Harga produk 

yang tinggi akan berdampak pada berkurangnya permintaan atas produk. 

Perurunan daya beli tersebut akan mengakibatkan penurunan laba yang akan 

membuat harga saham menjadi turun. Untuk ROA Hasil tidak berpengaruh 

signifikan disebabkan perusahaan-perusahaan dalam sampel menggunakan asset 

dengan besaran yang bervariasi dalam menghasilkan laba bersih. Hal ini 

menunjukan bahwa meskipun perusahaan dalam sampel penelitian merupakan 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar yang besar akan tetapi 

kemampuan asset dalam menghasilkan laba cenderung berbeda-beda. Sedangkan 

untuk kurs rupiah, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS dapat memberikan 

perubahan tujuan investasi dari pasar modal ke valas yang dinilai lebih 

menguntungkan. Namun kondisi yang terjadi di pasar global yang mencemaskan 

khususnya sejak tahun 2008 menjadikan investor juga harus berpikir ulang dan 

menganalisis kembali peralihan dari investasi di pasar modal ke valas karena ada 

kemungkinan justru akan menjadikan kerugian besar akibat tidak stabilnya 

kondisi perekonomian di Amerika. 

Hartanty (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh analisis 

fundamental dan risiko ekonomi terhadap return saham. Objek penelitian yang 

diambil adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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periode 2007-2009. Teknik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa EPS mempunyai pengaruh positif signifikan, 

Sedangkan  risiko ekonomi yang diukur dengan nilai tukar rupiah dan inflasi 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Inflasi yang tinggi 

akan mengakibatkan kenaikan harga secara umum. Naiknya harga secara umum 

akan menaikan biaya-biaya produksi dan harga jual produk. Harga produk yang 

tinggi akan berdampak pada berkurangnya permintaan atas produk. Penurunan 

daya beli tersebut akan mengakibatkan penurunan laba yang akan membuat harga 

saham menjadi turun. Untuk nilai tukar, melemahnya nilai tukar domestik 

terhadap mata uang asing (seperti rupiah terhadap US$) memberikan pengaruh 

yang negatif terhadap pasar ekuitas karena pasar ekuitas menjadi tidak  memiliki 

daya tarik (Ang, 1997). Pengamatan nilai mata uang atau kurs sangat penting 

dilakukan mengingat nilai tukar mata uang sangat berperan dalam pembentukan 

keuntungan bagi perusahaan. Pialang saham, investor dan pelaku pasar modal 

biasanya sangat berhati-hati dalam menentukan posisi beli atau jual jika nilai tukar 

mata uang tidak stabil. Sementara itu, PER mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan dan DER yang mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan. DER 

yang semakin tinggi menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek maupun 

jangka panjang) semakin besar dengan total modal sendiri. Sehingga berdampak 

semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya 

beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan tergantung pada 

pihak luar sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan dananya ke 
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perusahaan. Menurunnya minat investor berdampak pada penurunan harga saham 

yang berakibat pula pada penurunan return saham. 

Ringkasan dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat 

dilihat dalam tabel 2.1. berikut: 

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul Objek dan 

Periode 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Amarasinghe 

(2015) 

Dynamic 

Relationship 

between 

Interest Rate 

and Stock 

Price: 

Empirical 

Evidence 

from 

Colombo 

Stock 

Exchange 

All Share 

Price Index 

(ASPI) di 

Colombo 

Stock 

Exchange 

(January 

2007 to 

December 

2013) 

Regresi Uji 

Granger 

Causality test 

Tingkat suku 

bunga 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

Abdullah, et. 

al (2015) 

The impact of 

financial 

leverage and 

market size 

on stock 

returns on 

the Dhaka 

stock 

exchange: 

Evidence 

from selected 

stocks in the 

manufacturin

g sector 

Sektor 

Manufaktur 

yang terdaftar 

di Dhaka 

Stock 

Exchange 

Periode 

2008-2012 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kapitalisasi 

pasar 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

return saham. 

 DER 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

return saham 

Sugiarto dan 

Khusaini 

(2014) 

Pengaruh 

DER, DPS, 

dan ROA 

Perusahaan 

telekomunika

si 2008-2012 

Regresi 

berganda 

DER 

berpengaruh 

negatif 
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terhadap 

harga saham 

signifikan 

DPS 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

ROA 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

Sari (2013) Analisis 

Pengaruh 

Faktor 

Fundamental 

dan Kondisi 

Ekonomi  

Terhadap 

Return 

Saham 

Perusahaan 

perbankan ( 

BUMN) yang 

terdaftar di 

Bursa efek 

Indonesia 

periode 2005-

2007 

Error 

Correction 

Model 

EPS dan ROA 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

jangka pendek 

dan panjang. 

PBV 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

jangka pendek 

dan signifikan 

positif jangka 

panjang 

Inflasi jangka 

pendek 

berpengaruh 

negatif 

signifikan dan 

dalam jangka 

panjang 

negative tidak 

signifkan 

Suku bunga 

SBI 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

jangka pendek 

dan panjang 

Rio Malintan Pengaruh Perusahaan Regresi CR dan DER 
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(2013) Current Ratio 

(CR), Debt to 

Equity Ratio 

(DER), Price 

Earning 

Ratio (PER), 

dan Return 

On Asset 

(ROA) 

terhadap 

return saham. 

pertambanga

n yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2005-2010. 

berganda tidak 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

return saham. 

PER dan ROA 

mempunyai 

pengaruh 

positif 

signifikan. 

Astuti, et. al 

(2013) 

 

pengaruh 

tingkat suku 

bunga (SBI), 

nilai tukar 

rupih, inflasi, 

dan indeks 

bursa 

internasional 

terhadap 

IHSG 

seluruh 

emiten di 

Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2008-

2012 

Regresi 

berganda 

tingkat suku 

bunga (SBI) 

dan nilai tukar 

rupiah 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

Inflasi 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

Indeks Nikkie 

225 dan indeks 

Hang Seng 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

 Puspita 

(2013) 

 

Pengaruh 

ROA, ROE, 

EPS, DER, 

dan PBV 

terhadap 

harga saham. 

perusahaan 

yang 

tergabung 

dalam 

Jakarta 

Islamic Index  

periode 2007-

2011 

Regresi 

berganda 

ROE, EPS, dan 

PBV 

mempunyai 

pengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

ROA dan DER 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 
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terhadap harga 

saham. 

Suarjaya dan 

Rahyuda 

(2012) 

 

pengaruh 

faktor 

fundamental 

terhadap 

return saham.  

Objek 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

perusahaan 

makanan dan 

minuman 

periode 2008-

2011.. 

Teknik 

analisis yang 

digunakan 

adalah regresi 

linier 

berganda 

DER 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

EPS 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

NPM Positif 

tidak 

signifikan 

PBV Positif 

tidak 

signifikan 

Gunawan 

(2012) 

Pengaruh 

rasio camel, 

inflasi, dan 

nilai tukar 

terhadap 

return saham  

Perusahaan di 

sektor 

perbankan 

yang teraftar 

di BEI tahun 

2008-2010 

Regresi linier 

berganda 

Inflasi 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

return saham. 

Sedangkan 

untuk CAR, 

NPL, OEOI, 

ROA, LDR, 

dan Kurs 

menpunyai 

pengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

return saham 

Hartanty 

(2011) 

 

Pengaruh 

analisis 

fundamental 

dan risiko 

ekonomi 

terhadap 

return saham 

Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2007-

2009. 

Regresi 

berganda 

EPS 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

nilai tukar 

rupiah dan 

inflasi 

berpengaruh 

negatif 
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signifikan 

PER 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

DER 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan. 

 

Sumber : Jurnal Ilmiah 

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.6.1. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total hutang 

terhadap total ekuitas. proporsi utang yang terdapat dalam modal mencerminkan 

besarnya beban utang yang harus dijamin dengan ekuitas perusahaan yang 

digunakan sebagai sumber pendanaan. Menurut Brigham dan Houston (1997:59) 

setiap perusahaan menganalisis sejumlah faktor, dan kemudian menetapkan 

struktur pendanaan yang ditargetkan. Target ini selalu berubah sesuai dengan 

perubahan kondisi, tetapi pada setiap saat di benak manajemen perusahaan 

terdapat bayangan dana dari struktur dana yang ditargetkan. Jika tingkat utang 

yang sesungguhnya berada dibawah target, mungkin perlu dilakukan ekspansi 

dengan melakukan pinjaman untuk meningkatkan produktifitas perusahaan, 

sementara jika rasio utang sudah melampaui target, barang kali saham perlu 

dijual. Kebijakan dalam melakukan struktur permodalan melibatkan trade off 

antara risiko dan tingkat pengembalian penambahan utang yang memperbesar 

tingkat penembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibatnya akan 
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membesarkan utang dan menurunkan harga saham, namun meningkatnya 

pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Namun 

investor biasanya memandang  perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

cenderung memberi dividen yang kecil dibanding perusahaan dengan leverage 

yang rendah, karena mereka memiliki kewajiban untuk menggunakan pendapatan 

mereka untuk membayar tagihan hutang (Sugiarto dan Khusaini, 2014). 

Malintan (2013) Sebagian investor memandang debt to equity ratio sebagai 

besarnya tanggung jawab perusahaan yang harus diberikan kepada kreditur akibat 

dari penggunaan utang. Tingkat utang yang tinggi akan membuat laba perusahaan 

berkurang yang disebabkan oleh pembayaran beban bunga dan pokok pinjaman. 

Hal ini pasti akan meningkatkan risiko investasi kepada pemegang saham dan 

menurunkan harga saham. 

Berdasarkan uraian diatas dan pernyataan yang dikemukakan Rio Malintan 

(2013)   maka dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh negatif terhadap return saham. Semakin besar proporsi 

penggunaan utang dalam struktur modal akan berdampak pada beban utang yang 

semakin besar dan mengurangi laba perusahaan. 

2.6.2. Pengaruh Return On Asset terhadap Return Saham 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio solvabilitas/rentabilitas, yaitu 

rasio yang menunjukkan seberapa efektifnya perusahaan beroperasi sehingga 

menghasilkan keuntungan/laba bagi perusahaan (Clara, 2001). Rasio ini 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva. Semakin 

tinggi rasio ROA mencerminkan bahwa perusahaan telah menggunakan aktivanya 



 
 

67 

 

secara lebih efisien. Meningkatnya efisiensi operasional akan mengaikibatkan 

dampak pada naiknya profitabilitas perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh 

biaya operasional yang semakin murah  sehingga laba perusahaan meningkat. 

Laba yang semakin meningkat secara tidak langsung akan meningkatkan 

permintaan saham karena investor yang terpikat oleh tingkat pengembalian 

(return) yang sesuai tujuan investasi, sehingga akan meningkatkan harga saham. 

Sari (2013), Return On Asset (ROA) memperlihatkan tingkat 

pengembalian bersih yang diperoleh dari total aktiva perusahaan sehingga 

semakin besar ROA, maka semakin efisien perputaran asset perusahaan dan 

semakin besar pula profit margin yang diperoleh oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas dan pernyataan yang dikemukakan Sari (2013), 

penelitian ini mengasumsikan bahwa Return On Asset (ROA) mempunyai 

pengaruh positif terhadap return saham. 

2.6.3. Pengaruh Price to Book Value terhadap Return Saham 

Price to Book value (PBV) merupakan rasio yang membandingkan harga 

saham dipasar dengan nilai bukunya. Menurut Arifin (2002: 141) Price to Book 

Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham 

suatu perusahaan. Nilai PBV yang semakin tinggi, mengindikasikan semakin 

berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan pasar kepada perusahaan dan membuat permintaan 

akan saham  perusahaan naik, kemudian mendorong harga saham perusahaan 

tersebut (Puspita, 2013) 



 
 

68 

 

Berdasarkan uraian diatas dan pernyatatan yang dikemukakan oleh Ismi 

Karina Puspita (2013), penelitian ini mengasumsikan bahwa Price to Book Value 

(PBV) berpengaruh positif terhadap return saham. 

2.6.4. Pengaruh Inflasi terhadap Return Saham 

Inflasi merupakan kecenderungan dari naiknya harga-harga secara umum 

dan terjadi terus menerus (Boediono,1994:155). Kondisi ini dapat mempengaruhi 

kenaikan  biaya-biaya produksi dan harga jual. Secara hukum permintaan naiknya 

harga jual akan menurunkan permintaan di pasar, jadi biasanya ketika terjadi 

inflasi perusahaan mengurangi jumlah produksinya. Penurunan jumlah produksi 

pasti akan menurunkan efisiensi operasional dan mengurangi laba. Hal tersebut 

akan memberi sinyal kepada investor bahwa dampak dari inflasi membuat kinerja 

keuangan menurun dan secara tidak langsung akan menurunkan minat investor 

untuk berinvestasi di perusahaan terkait sehingga mendorong harga saham 

menjadi turun.  

Hartanty (2011) Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan harga 

secara umum. Naiknya harga secara umum akan menaikan biaya-biaya produksi 

dan harga jual produk. Harga produk yang tinggi akan berdampak pada 

berkurangnya permintaan atas produk. Perurunan daya beli tersebut akan 

mengakibatkan penurunan laba yang akan membuat harga saham menjadi turun. 

Berdasarkan uraian diatas dan pernyataan yang dikemukakan oleh  

Hartanty (2011), penelitian ini mengasumsikan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap return saham. 
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2.6.5. Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Return Saham 

Suku bunga SBI merupakan tingkat suku bunga SBI tahunan yang 

dikeluarkan tiap bulan. Tingkat suku bunga ini diharapkan mewakili tingkat suku 

bunga secara umum, karena kenyataannya tingkat suku bunga yang berlaku di 

pasar, fluktuasinya mengikuti SBI (Husnan,2000:30). 

  Astuti (2013) Tingkat suku bunga yang tinggi tentunya akan membuat 

investor mengalokasikan dananya ke bank dalam bentuk deposito maupun 

tabungan yang jelas lebih kecil risikonya dibanding investasi di saham. Sehingga 

investor akan menjual sahamnya dan kemudian akan menyimpan dananya di 

bank. Penjualan saham secara serempak akan menurunkan harga saham. 

  Berdasarkan uraian diatas dan Arbitrage Pricing Theory (APT) yang 

mengansumsikan bahwa setiap investor memiliki peluang untuk meningkatkan 

return tanpa meningkatkan risikonya, sehingga dengan melihat tingkat suku bunga 

naik investor akan lebih memilih untuk mengalihkan dananya dari saham ke 

instrumen SBI maupun ke tabungan dan deposito, karena bisa memberikan tingkat 

pengembalian yang lebih baik, kondisi seperti ini akan memicu turunnya harga 

saham,  maka penelitian ini mengasumsikan bahwa tingkat suku bunga SBI 

berpengaruh negative terhadap return saham. 

2.6.6. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah/US$ terhadap Return Saham 

Nilai tukar rupiah merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi 

aktivitas pasar saham maupun pasar uang di Indonesia karena investor cenderung 

berhati-hati untuk melakukan investasi portofolio. Hesmendi, et. al (2013) 

Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khusunya dolar 
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Amerika Serikat memliliki pengaruh yang negatif terhadap ekonomi dan pasar 

modal. Jadi, ketika nilai tukar rupiah terhadap US$ menguat, ini berarti nilai tukar 

sejumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli US$ rendah maka harga saham 

naik. Sebaliknya ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap US$ maka sejumlah 

rupiah yang digunakan untuk membeli US$ tinggi maka harga saham turun. Hal 

tersebut disebabkan perekonomian di Indonesia yang masih bergantung terhadap 

US$ yang tercermin dari lebih banyaknya proporsi investor asing dibanding 

investor domestik. Jadi, ketika terjadi apresiasi nilai tukar US$ terhadap rupiah 

yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Adanya isu bank 

sentral Amerika Serikat (The Fed) yang menaikan tingkat suku bunganya akan 

membuat investor asing yang ada di pasar modal Indonesia menjual sahamnya dan 

mengalokasikan dananya untuk membeli dolar Amerika Serikat (US$). Selain itu, 

bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap US$ menandakan bahwa prospek 

perekonomian Indonesia melemah. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi apabila 

faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, sehingga dolar 

Amerika Serikat akan menguat dan menurunkan nilai rupiah (Suteja dan Seran, 

2015). Naiknya kuantitas penjualan saham dan kurangnya minat beli investor 

akibat perekonomian yang melemah akan berdampak pada penurunan harga 

saham (Hesmendi, et.al, 2013). 

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pengaruh dari variabel 

independen, Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan Price to 

Book Value (PBV) yang mewakili faktor fundamental serta kondisi ekonomi yang 

diwakili oleh inflasi dan tingkat suku bunga  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 
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terhadap variabel dependen, yaitu return saham, maka Gambar 2.2. berikut ini 

menyajikan kerangka pemikiran  yang menjadi pedoman dalam keseluruhan 

penelitian yang dilakukan. 

 

 

        H1 (-) 

  

         H2 (+) 

                         H3 (+)                  

                 H4 (-)  

 H5 (-)   

  

       H6 (-) 

                                                                                       

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran  

(Sumber : Hartanty, 2011) 

2.7. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

H1 : Debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap  return saham 

H2 : Return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

H3 :  Price to book value  berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

H4 : Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Return On Asset (ROA) 

Price to Book Value (PBV) 

Inflasi 

Suku Bunga SBI 

Return Saham 

Nilai Tukar Rupiah 
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H5 :  Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return saham. 

H6 : Nilai tukar Rupiah/US$ berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dan menggunakan analisis 

statistik (Sugiyono, 2011:13). Berdasarkan dimensi waktu dan urutan waktu 

penelitian ini bersifat cross sectional dan time series atau disebut juga panel data. 

Sumber data yang digunakan adalah data  sekunder yaitu data yang telah 

disediakan oleh Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit, dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Selain itu, data 

yang diambil juga bersumber dari Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik  tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 1996:6). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah industri 

manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2014 dengan jumlah populasi sebesar 38 perusahan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2011:62). Dalam penelitian ini pemilihan sampel yang 

diambil dengan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih 
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berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:68). Sehingga sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan representasi dari populasi yang ada. 

Teknik ini digunakan untuk memilih target tertentu yang dapat memberikan 

informasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Adapun kriteria dalam pengambilan sampel tersebut adalah: 

1. Industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2014 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap oleh 

secara berturut-turut selama tahun 2011-2014. 

3. Perusahaan yang tidak delisting dan re-listing antara 2011-2014 

4. Saham aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-

2014. Menurut Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE-03/BEJ/II-1/1994, 

kriteria saham aktif yang diperdagangkan adalah saham  yang mempunyai 

frekuensi perdagangan minimal 300 kali atau  lebih dalam setiap tahunnya. 

5. Tidak mempunyai nilai ekuitas negatif 

Berikut ini tabel 3.1. pengambilan sampel : 
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Tabel 3.1. Pengambilan Sampel dengan Metode Purposive Sampling 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan Data 

Perusahaan industri manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2014 

38 152 

Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap oleh secara berturut-turut 

selama tahun 2011-2014. 

1 4 

Perusahaan yang delisting dan re-listing antara 2011-

2014 

9 36 

Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kurang 

dari 300 kali per tahun dari tahun 2011-2014 

5 20 

Perusahaan yang mempunyai Ekuitas negatif selama 

tahun 2011-2014 

1 4 

Total Sampel 22 88 

Sumber : ICMD 2014 dan Annual Report 2011-2014 (data diolah) 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, 38 populasi 

perusahan manufaktur dalam kategori aktif dan setelah diambil sampel melalui 

teknik pengambilan purposive sampling maka didapatkan 22 sampel perusahaan 

manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini.    

3.3. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel dependen (Y) dan 

variabel independen (X). 

3.3.4. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat variabel bebas (Sugiyono, 2011: 4). Dalam penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan adalah return saham yang di peroleh dari Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) tahun 2011-2014. 
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Menurut Jogiyanto (2008:195) return saham dapat didefinisikan sebagai 

hasil yang akan diperoleh dari kegiatan investasi saham yang berupa yield (dalam 

bentuk dividen) dan capital gain/loss. Rumus dalam menghitung return saham 

(Jogianto, 2008) sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan :  

 Ri,t   : Return Saham i pada waktu t  

Pi,t    : Harga Saham i pada periode t 

Pi,t-1  : Harga Saham i pada periode t-1 

3.3.5. Varibel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab berubahnya 

variabel dependen (Sugiyono, 2011: 4). Dalam penelitian ini terdapat lima 

variabel independen, antara lain : 

1. Debt to Equity Ratio (DER) (X1) 

Menurut Munawir (2014:105) Debt to Equity Ratio (DER) digunakan 

untuk mengukur tingkat leverage (penggunaan hutang) terhadap total ekuitas yang 

dimiliki perusahaan. Untuk nilai Debt to Equity Ratio di peroleh dari laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit periode tahun 2011-2014 yang di unduh dari 

website Bursa Efek Indonesia (www.idx.com).  

Debt to Equity Ratio (DER) dirumuskan sebagai berikut (Munawir, 214: 

105): 

 Pi,t – Pi,t-1 

Ri,t   : 

      Pi,t-1 

http://www.idx.com/
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2. Return On Asset (ROA) (X2) 

Rasio ROA merupakan rasio yang membandingkan Laba bersih terhadap 

total asset perusahaan ( Weston dan Brigham,1993: 123). Untuk nilai Return On 

Asset di peroleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit periode tahun 

2011-2014 yang di unduh dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.com).  

Rasio ini dapat dihitung dengan rumus ( Weston dan Brigham,1993: 123) : 

 

 

 

 

3. Price to Book Value (PBV) (X3) 

Menurut Antariksa dan Barbara (2003:99; dalam Praditama, 2011), Price 

to Book Value (PBV) merupakan perbandingan yang menunjukkan berapa kali 

harga pasar dari suatu saham jika dibandingkan dengan nilai bukunya. Untuk nilai 

Price to Book Value di peroleh dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

periode tahun 2011-2014 yang di unduh dari website Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.com). Nilai PBV dapat di cari dengan rumus (Arifin,2002:89) : 

 

 

    Total Utang 

DER   :                            x 100 

    Total Ekuitas 

    Laba Bersih 

ROA   :                            x 100 

    Total asset 

http://www.idx.com/
http://www.idx.com/
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4. Inflasi (X4) 

inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara 

umum dan terus menerus. Jika kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua 

barang, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi inflasi, kecuali kenaikan pada 

satu atau dua barang tersebut memicu kenaikan harga-harga barang secara luas 

(Boediono, 1994:155). Untuk nilai inflasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) yang diukur menggunakan Indeks harga Konsumen (IHK) tahun 2011-

2014 yang diunduh dari website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). 

 Menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia, inflasi dapat diukur dengan 

Indeks Harga Konsumen ( IHK ) dengan rumus : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

IHK   : Indeks harga konsumen 

Harga sekarang      : Harga yang terjadi tahun berjalan 

Harga pada tahun dasar   :  Harga yang terjadi pada saat tahun dasar 

               Harga Saham 

PBV   :                            

    Nilai Buku per Lembar Saham 

         Harga Sekarang 

IHK   :                                           x 100 

    Harga pada tahun dasar 

http://www.bps.go.id/
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5. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X5) 

Menurut Astuti, et. al (2013) tingkat suku bunga atau interest rate 

merupakan rasio pengembalian sejumlah investasi sebagai rasio pengembalian 

sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. 

Menurut Maryanne (2009) dalam Syarofi (2014:34) tingkat suku bunga SBI 

menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain, di atas 

perjanjian pembayaran kembali, yang dinyatakan dalam persentase yang 

ditetapkan Bank Indonesia dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia. 

Untuk nilai suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diperoleh dari Bank 

Indonesia dengan periode tahun 2011-2014 yang diunduh dari website Bank 

Indonesia (www.bi.go.id). 

 Menurut Bank Indonesia pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai 

berdasarkan diskonto murni (true discount) yang diperoleh dari rumus berikut : 

 

 

 

 

 

 

6. Nilai Tukar 

Menurut Sukirno (2002) Kurs atau nilai tukar adalah suatu nilai yang 

menunjukkan jumlah nilai mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk 

mendapatkan satu unit mata uang asing. Menurut Adiningsih (1998:155) nilai 

tukar rupiah merupakan harga rupiah terhadap mata uang negara lain. 

                                  Nilai Nominal x 360 

Nilai tunai   :                                                         

             360 + [(Tingkat Diskonto x Jangka Waktu)] 

Nilai Diskonto = Nilai Nominal – Nilai Tunai 

http://www.bi.go.id/
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Kurs yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurs tengah Bank 

Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat (US$). Kurs tengah Bank Indonesia 

merupakan kurs yang digunakan untuk mencatat nilai konversi mata uang asing 

dalam laporan keuangan perusahaan. mengkonversi nilai mata uang asing yang 

digunakan dalam laporan keuangan. Biasanya nilai kurs tengah Bank Indonesia ini 

yang digunakan oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. 

Untuk nilai tukar rupiah/US$ diperoleh dari Bank Indonesia dengan periode tahun 

2011-2014 yang diunduh dari website Bank Indonesia (www.bi.go.id). 

Berikut rumus yang digunakan untuk mencari kurs tengah Bank Indonesia: 

 

 

 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Menurut Sugiyono (2011:312) metode dokumentasi adalah mencari 

data mengenai data variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

dan sebagainya. Metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data 

dari jenis data sekunder yang terdiri dari data laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit dan data di Indonesia Capital Market Directory khususnya industri 

manufaktur sektor barang konsumsi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014. Data return saham, Debt to Equity Ratio (DER), Return On 

Asset (ROA) dan Price to Book Value (PBV) diperoleh dari Indonesian Capital 

          Kurs Jual + Kurs Beli 

Kurs Tengah BI = 

               2 
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Market Directory (ICMD) dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. 

Sedangkan Data inflasi, tingkat suku bunga SBI diperoleh dan kurs rupiah/US$ 

dari situs www.bps.go.id dan www.bi.go.id.  

3.5. Metode Analisis Data 

3.5.2.  Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 

distribusi data dalam penelitian ini. Statistik deskriptif meliputi mean, minimum, 

maximum serta standar deviasi yang bertujuan mengetahui distribusi data yang 

menjadi sampel penelitian.Nilai minimum digunakan untuk mengetahui jumlah 

terkecil data yang bersangkutan. Nilai maximum digunakan untuk mengetahui 

jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-

rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata serta untuk 

mengidentifikasikan dengan standar ukuran dari setiap variabel.  

3.5.3. Pengujian Asumsi Klasik 

  Uji asumsi klasik digunakan untuk memeproleh hasil regresi yang tidak 

bias atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Kondisi tidak bias atau BLUE 

akan terjadi apabila memenuhi uji asumsi klasik, Asumsi-asumsi tersebut yaitu 

data dalam penelitian harus terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinieritas, 

tidak terdapat heterodekedastisitas, tidak terdapat autokorelasi. Pengujian asumsi 

klasik meliputi : 
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1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013:160) Pengujian Normalitas data penelitian 

digunakan dalam model statistik untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

penelitian berdistribusi normal atau tidak mormal. Uji normalitas dilakukan 

dengan melihat grafik histogram ynag membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika ditribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Selain itu, untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak juga bisa menggunakan uji 

Kolmogrov Smirnov (KS). apabila pada tabel KS nilai Asymp. Sig (2-tailed) 

diatas 0,05 maka data dapat disimpulkan berdistribusi normal (Janie, 2012:38). 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien 

regresi menjadi tak terhingga, maka koefisien regresi variabel independen tidak 

dapat ditentukan dan nilai standard error menjadi tak terhingga. Jika 

multikolinieritas tinggi, maka koefisien regrasi variabel independen dapat di 

tentukan namun memiliki nilai standard error tinggi berarti nilai koefisien regresi 

tidak dapat diestimasi dengan tepat (Janie, 2012:19). 

Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan nilai 

variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance  rendah sama dengan nilai VIF 
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tinggi (VIF = 1/tolerance). Nilai cut off atau batas yang  umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10. Setiap peneliti harus menentukan nilai tingkat kolonieritas 

yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal tolerance = 0,10 sama dengan tingkat 

kolonieritas 0,95 (Ghozali, 2013:106). 

3. Uji Hereroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada dua cara untuk 

mengetahui data terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan metode grafik 

dan metode statistic. Metode grafik biasanya dilakukan dengan grafik plot antara 

nial prediksi variabel dependen dengan resiualnya. Metode ini sering disebut 

dengan uji  Scatterplot. Sedangkan metode statistik dapat dilakukan dengan uji 

Park, Uji Glejser, Uji White, Uji Spearman’s Rank Correlation, Uji Goldfield 

Quandt dan uji Breausch-Pagan-Godfrey (Janie, 2012:24). Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan untuk uji heteteroskedastisitas adalah uji grafik dengan 

uji Scatterplot dan uji statistik dengan uji Glejser. 

4. Uji Autokorelasi 

  Menurut Janie (2006:30) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) 

pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi 
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korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lain. Hal ini sering terjadi pada data time series karena “gangguan” pada 

seseorang individu/ kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” individu/ 

kelompok yang sama pada periode berikutnya. Sedangkan pada data cross section 

(silang waktu),masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada 

pengamatan yang berbeda berasal dari individu tang berbeda. 

  Menurut Ghozali (2013:111) Ada beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Salah satu cara yang umum 

digunakan adalah uji Durbin Watson. Suatu model regresi dinyatakan tidak 

terdapat permasalahan autokorelasi apabila: 

a. Apabila d < dL atau d > (4-dL) berarti terdapat autokorelasi. 

b. Apabila d terletak antara dU dan (4 – dU) berarti tidak terdapat 

autokorelasi. 

c. Apabila nilai d terletak antara dL dan dU (dL <d< dU) atau (4 - dU ) dan (4 

– dL) maka uji Dorbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang 

pasti. Pada nilai ini tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi 

atau tidak terdapat autokorelasi. 

3.5.4. Pengujian Koefisien Diterminasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2013:97) Koefisien diterminasi (R
2
) digunakan untuk 

menguji goodness-fit dari model yang di regresi. Koefisien diterminasi mengukur 

seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel 

dependen. Hasil tersebut akan memberikan gambaran seberapa besar variabel 
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independen mampu menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain diluar model. 

Nilai Adjusted R Square pada analisis regresi linier berganda menunjukan 

seberapa besar variabel depanden dapat dijelaskan dengan variabel bebas. Nilai 

Adjusted R Square di pakai karena variabel bebas dalam model yang lebih dari 

satu (Ghozali, 2013: 97). Dalam penelitian ini berarti seberapa besar return saham 

(Y) dapat dijelaskan oleh Debt to equity Ratio (DER) (X1), Return On Asset 

(ROA) (X2), Price to Book Value ( PBV) (X3), Inflasi(X4), dan suku bunga SBI 

(X5). Nilai Adjusted R Square berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai  

Adjusted R Square (mendekati satu) semakin baik  regresi itu, sebaliknya semakin 

mendekati 0 maka semakin variabel bebas secara keseluruhan tidak dapat 

menjelaskan variabel terikat. 

3.5.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

  Menurut Ghozali (2013:98) Uji signifikansi simultan atau uji F ini 

dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh (simultan) dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu Debt to Equity Ratio (DER) (X1), Return On Asset (ROA) (X2), Price to 

Book Value (X3), Inflasi (X4) dan suku bunga SBI (X5) mempunyai pengaruh 

secara bersama- sama terhadap variabel dependen yaitu return saham (Y). Untuk 

mengetahui perpengaruh atau tidak secara simultan maka dapat disimpulkan 

dengan cara : 

1. Jika signifikansi ≤ 0,05 dan Fhitung ≥ Ftabel artinya variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) (X1), Return On Asset (ROA) (X2), Price to Book 
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Value (X3), Inflasi (X4) dan suku bunga SBI (X5) bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel return saham (Y).  

2. Jika signifikansi ≥ 0,05 dan Fhitung ≤ Ftabel artinya variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) (X1), Return On Asset (ROA) (X2), Price to Book 

Value (X3), Inflasi (X4) dan suku bunga SBI (X5) bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel return saham (Y). 

3.5.6. Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

liniarberganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua 

atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Model ini dipakai karena variabel dependen dalam penelitian ini dalam bentuk 

skala rasio, demikan pula ada pada kelima variabel independen yang merupakan 

skala rasio. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Sedangkan 

variabel independen adalah Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), 

Price to Book Value, Inflasi dan suku bunga SBI. Adapun persamaan regresi 

berganda untk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 Y = a + b1 X1 + b2  X2  + b3 X3  + b4 X4  + b5 X5 + e 

 Dimana: 

 Y = Return saham 

 a = Konstanta 
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 b1-5 =  Koefisien regresi 

 X1 = Debt to Equity Ratio (DER) 

  X2 = Return On Asset (ROA) 

  X3 = Price to Book Value (PBV) 

  X4 = Inflasi 

  X5 = Suku bunga SBI 

  e = Variabel pengganggu 

  Analisis data dilakukan dengan bantuan Statistical Packing for Social 

Sciences (SPSS) versi 20.0 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

(convidence inverval) sebesar 95 % dan tingkat kesalahan (alpha) 5 %. 

2. Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen atau secara parsial (Debt to Equity Ratio (DER) (X1), Return 

On Asset (ROA) (X2), Price to Book Value (X3), Inflasi (X4) dan suku bunga SBI 

(X5)) terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2014. 

 Menurut Ghozali (2013:99), untuk menguji hipotesis ini digunakan 

statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Jumlah degree of freedom (df) adaah 20 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan sebesar 5 % 

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut t tabel. 

Apabila nilai statistik t lebih besar dari t tabel, maka menolak H0 yang 
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menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Objek Penelitian 

 Penelitian ini mengambil objek Industri manufaktur sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011–2014. 

Jumlah emiten perusahaan di industri manufaktur sektor barang konsumsi pada 

periode tahun tersebut sebanyak 38 emiten. Perusahaan di industri sektor barang 

konsumsi terdiri dari beberapa sub sektor antara lain : sektor makanan dan 

minuman, sektor rokok, sektor farmasi, sektor kosmetik dan barang keperluan 

rumah tangga, dan sektor peralatan rumah tangga. Dari 38 emiten/ populasi 

perusahaan di industry manufaktur sektor barang konsumsi maka berdasarkan 

teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling maka didapatkan 

sampel sebagai objek penelitian sebanyak 22 perusahaan. Untuk daftar sampel 

perusahaan dapat dilihat pada (lihat lampiran 1). 

4.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini ada tujuh variabel. 

Varibel tersebut dikelompokan menjadi dua bagian yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Untuk variabel dependennya adalah return saham, 

sedangkan variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio (DER), Return On 
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Asset (ROA), Price to Book Value (PBV), Inflasi, Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan nilai tukar rupiah/US$. Deskripsi variabel dalam penelitian 

dimaksudkan untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan 

dimasukan dalam model penelitian. Adapun deskripsi variabel Y (return saham), 

X1 (Debt to Equity Ratio), X2 (Return On Asset), X3 (Price to Book Value), X4 

(Inflasi), X5 (Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia), dan X6 nilai tukar 

rupiah/US$  adalah sebagai berikut:  

1. Return Saham 

Return saham merupakan tingkat pengembalian atas kepemilikan 

sekuritas. Konsep return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

capital gain atau capital loss. Deskripsi mengenai return saham dapat dilihat pada 

tabel 4.1. berikut ini. 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskripsi Return Saham 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return_Saham_Y 88 -,694 1,243 ,25358 ,403962 

Valid N (listwise) 88     

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diatas dengan memasukkan semua 

data maka didapatkan bahwa dari 88 data yang dimasukkan terdapat 88  N valid 

yang menunjukan data terproses semua. Dalam output terdapat nilai minimum 

return saham  -0,694 yang dimiliki oleh PT. Indofarma (Persero) Tbk. Perusahaan 

ini merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang farmasi dan memproduksi 
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bahan baku dan bahan penolong farmasi serta bahan kimia. Untuk nilai 

maksimum sebesar 1,243 yang dimiliki oleh PT. Kalbe Farma Tbk. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang pengembangan, pembuatan 

dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat dan produk konsumsi kesehatan. 

sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,25358 dan standar deviasi sebesar 

0,403962. Dari pemaparan deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa pada 

perusahaan disektor barang konsumsi tidak semua investor mendapatkan capital 

gain, namun ada juga investor yang mendapatkan capital loss. Sedangkan untuk 

rata-rata return saham di pasar sektor barang konsumsi mempunyai tingkat return 

0,25358 atau sekitar 25,36 % dengan standar deviasi atau simpangan baku 

0,403962 yang mengindikasikan bahwa perumbuhan return saham berfluktuasi 

relatif kecil. 

2.  Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang mencerminkan tingkat 

leverage. Rasio ini membandingkan antara total hutang terhadap ekuitas. 

Deskripsi mengenai Debt to Equity Ratio (DER) dapat dilihat pada tabel 4.2. 

dibawah ini. 

Tabel 4.2. Hasil Analisis Deskripsi Debt to Equity Ratio (DER) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Debt_to_Equity_Ratio_X1 88 ,110 3,030 ,84068 ,570390 

Valid N (listwise) 88     

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 
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Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diatas dengan memasukkan semua 

data maka didapatkan bahwa dari 88 data yang dimasukkan terdapat 88 N valid 

yang menunjukan data terproses semua. Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai 

nilai minimum 0,110 yang dimiliki oleh PT. Mandom Indonesia Tbk. PT. 

Mandom Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi dibidang 

perdagangan kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih dan kemasan plastik. 

Untuk nilai maksimum sebesar 3,030 dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia 

Tbk. Perusahaan ini memproduksi bir dan minuman lainnya dan produk-produk 

lain yang relevan. Sedangkan untuk rata-ratanya sebesar 0,84068 dengan standar 

deviasi 0,57039. Dari paparan deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa di sektor 

barang konsumsi mempunyai nilai rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) 0,84068. 

Hal tersebut mencerminkan bahwa rata-rata hutang perusahaan di sektor barang 

konsumsi lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai ekuitasnya dan proporsi 

hutang antar perusahaan relatif sama. 

3. Return On Asset (ROA) 

 Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menilai efisiensi 

operasional Perusahaan. Rasio ini membandingkan antara laba bersih setelah 

pajak terhadap aset. Deskripsi mengenai Return On Asset (ROA) dapat dilihat 

pada tabel 4.3. berikut ini. 

Tabel 4.3. Hasil Deskripsi analisis Return On Asset (ROA) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return_On_Asset_X2 88 -,042 ,715 ,13581 ,156445 

Valid N (listwise) 88     

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 
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 Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diatas dengan memasukkan semua 

data Return On Asset, maka didapatkan bahwa dari 88 data yang dimasukkan 

terdapat 88 N valid yang menunjukan data terproses semua. Return On Asset 

mempunyai nilai minumum -0,042; nilai maksimum 0,715; nilai rata-rata (mean) 

0,13581; dan standar deviasi 0,156445. Dari paparan deskripsi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan di sektor barang konsumsi mempunyai 

nilai laba sebesar 0,13581 atau 13,58 % jika di bandingkan dengan nilai asetnya. 

Namun dalam sektor ini ada salah satu perusahaan yang mempunyai nilai Return 

On Asset (ROA) -0,042 yang berarti terjadi kerugian -0,042 atau 4,2 % bila 

dibandingkan dengan nilai asetnya yang dimiliki oleh PT. Indofarma Tbk. 

perusahaan ini beroperasi dibidang industri farmasi. Selain itu, ada juga 

perusahaan yang mempunyai nilai laba 71,5 % bila dibandingkan dengan nilai 

asetnya yang dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. kegiatan uasaha 

perusahaan tersebut meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-

barang konsumsi seperti sabun, deterjen,margarin, makanan brinti susu, es krim, 

prosuk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok the dan minuman sari 

buah. Sedangkan fluktuasi ertumbuhan return on asset antar perusahaan 

cenderung  kecil. 

4. Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) merupakan rasio yang mencerminkan 

pengahargaan yang diberikan oleh pasar terhadap nilai buku sahamnyanya. Rasio 

ini membandingkan antara harga saham dipasar terhadap nilai buku sahamnya. 

Berikut ini tabel 4.4. hasil analisis deskripsi Price to Book Value (PBV) : 
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Tabel 4.4. Hasil Analisis Deskripsi Price to Book Value (PBV) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Price_to_Book_Value_X3 88 ,360 48,670 6,63330 11,531043 

Valid N (listwise) 88     

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diatas dengan memasukkan semua 

data, maka didapatkan bahwa dari 88 data yang dimasukkan terdapat 88 N valid 

yang menunjukan data terproses semua. Price to Book Value (PBV) mempunyai 

nilai nimimum sebesar 0,360 yang dimiliki oleh PT. Kedawung Setia Industrial 

Tbk. Aktivitas perusahaan tersebut meliputi industry barang-barang logam 

berlapis email, aluminium, dan barang-barang plastik serta kerajinan tangan 

terutama alat-alat dapur dan alat-alat rumah tangga baik yang dioperasikan secara 

manual maupun elektronik. Sedangkan nilai PBV maksimum sebesar 48,670 yang 

dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. Kegiatan usaha perusahaan tersebut 

meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi 

seperti sabun, deterjen,margarin, makanan (susu,  dan es krim), produk-produk 

kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Pada 

lingkup sektoral, sektor barang konsumsi mempunyai rata-rata(mean ) PBV 

sebesar 6,63330 dan standar deviasi 11,531043. Dari paparan di atas  dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan disektor barang konsumsi mempunyai rata-rata 

harga saham di pasar 6,63330 kali lebih besar dibandingkan nilai buku sahamnya. 

Bahkan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. mempunyai harga saham di pasar 48,67 
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kali lebih besar bila dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Untuk 

pertumbuhan PBV antar perusahaan memiliki fluktuasi yang tinggi. 

5. Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara 

terus-menerus. Dalam penelitian ini, Inflasi di ukur  menggunakan Indeks Harga 

Konsumen (IHK). Deskripsi mengenai inflasi dapat dilihat pada tabel 4.5. 

dibawah ini : 

Tabel 4.5. Hasil Analisis Deskripsi Inflasi 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inflasi_X4 88 ,0372 ,0813 ,060350 ,0208922 

Valid N (listwise) 88     

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diatas dengan memasukkan semua 

data, maka didapatkan bahwa dari 88 data yang dimasukkan terdapat 88 N valid 

yang menunjukan data terproses semua. Inflasi mempunyai nilai nimimum 0,0372 

atau 3,72 % dan nilai maksimum 0,0813 atau 8,13 % dengan nilai rata-rata (mean) 

0,060350 atau 6,04 % serta standar deviasi sebesar 0,0208922. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa inflasi bergerak pada fluktuasi yang relatif kecil. 

6. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan operasi moneter 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menurunkan atau menaikkan jumlah 

uang beredar untuk menstabilkan nilai rupiah. Deskripsi mengenai Suku Bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut ini. 
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Tabel 4.6. Hasil Analisis Deskripsi Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Suku_Bunga_SBI_X5 88 ,044 ,070 ,06025 ,009966 

Valid N (listwise) 88     

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diatas dengan memasukkan semua 

data, maka didapatkan bahwa dari 88 data yang dimasukkan terdapat 88 N valid 

yang menunjukan data terproses semua. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) mempunyai nilai nimimum 0,044 atau 4,40 % dan nilai maksimum 0,070 

atau 7,00 % dengan nilai rata-rata (mean) 0,06025 atau 6,03 % serta standar 

deviasi sebesar 0,009966. Jadi dapat diartikan bahwa fluktuasi pertumbuhan suku 

bunga relatif kecil. 

Tabel 4.7. Hasil Analisis Deskripsi Nilai Tukar Rupiah/US$ 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kurs_Rupiah 88 ,008 ,230 ,08375 ,086920 

Valid N (listwise) 88     

Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diatas dengan memasukkan semua 

data, maka didapatkan bahwa dari 88 data yang dimasukkan terdapat 88 N valid 

yang menunjukan data terproses semua. Nilai tukar rupiah/US$ mempunyai nilai 

nimimum 0,008 atau 0,8 % dan nilai maksimum 0,230 atau 23 % dengan nilai 

rata-rata (mean) 0,086920 atau 8,69 % serta standar deviasi sebesar 0,086920. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah/US$ mempunyai fluktuasi yang 

relative sedang jika melihat objeknya hal ini disebabkan rupiah yang terdresiasi 23 

persen. 

4.1.3. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan untuk memeproleh hasil regresi yang tidak 

bias atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Kondisi tidak bias atau BLUE 

akan terjadi apabila memenuhi uji asumsi klasik, Asumsi-asumsi tersebut yaitu 

data dalam penelitian haru terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinieritas, 

tidak terdapat heterodekedastisitas, tidak terdapat autokorelasi. Pengujian asumsi 

klasik meliputi : 

1. Uji Normalitas Data 

 Pengujian Normalitas data penelitian digunakan dalam model statistik 

untuk mengetahui apakah variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau 

tidak mormal. Uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Selain itu, uji normalitas data 

juga dilakukan dengan melihat statistik menggunakan uji Kolmogorov Sumirnov 

(KS), apabila nilai asym sig. 2 tailed lebih besar dari sig. alfa 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Untuk hasil analisis uji normalitas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 
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Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Data 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Grafik normal p-plot memperlihatkan bahwa titik- titik menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Tabel 4.8. Uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 88 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0,000000 

Std. Deviation ,35671181 

Most Extreme Differences 

Absolute ,065 

Positive ,065 

Negative -,041 

Kolmogorov-Smirnov Z ,607 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,855 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan tabel 4.8. terlihat bahwa nilai asymp. Sig. (2-tailed)-nya 0,855 

yang berarti lebih besar dari sig. alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan nilai variance 

inflation factor (VIF). Nilai tolerance  rendah sama dengan nilai VIF tinggi (VIF = 

1/tolerance). Nilai cut off atau batas yang  umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

> 10. Berikut tabel 4.7. untuk output uji multikolinieritas : 

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinieritas 

                                         Coefficients
a
 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

,443 2,259 

,392 2,550 

,235 4,248 

,347 2,884 

,547 1,828 

,434 2,306 

a. Dependent Variable: Return_Saham_Y 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Indikasi terjadinya multikolineritas adalah bila batas VIF adalah 10 dan 

Tolerance 0,1. jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan Tolerance kurang dari 0,1 



 
 

100 

 

maka terjadi multikolineritas. Dari output SPSS yang ditampilan diatas, terlihat 

bahwa semua variabel independen lolos dari masalah multikolineritas atau tidak 

ada variabel independen yang terkena multikolineritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada dua cara untuk 

mengetahui data terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan metode grafik 

dan metode statistik. Dalam penelitian ini uji grafik dilakukan menggunakan uji 

scatterplot dan untuk uji statistiknya digunakan uji glejser. Pada uji scatter plot 

data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik mengenyebar di 

atas dan  bawah  angka 0 sumbu Y, sedangkan uji glejser data dapat disimpulkan 

tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya diatas nilai 

signifikansi alfa yatitu 0,05. Berikut ini output dari Uji Heteroskedastisitas : 
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Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

Gambar 4.2. Hasil Uji Scatterplot 

 Berdasarkan Uji Scatterplot seperti yang ditampilkan pada gambar 4.2. 

diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar batas bawah dan batas atas 

angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi 

heterokedastisitas atau data homogen. 
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Tabel 4.10. Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,344 ,157  2,186 ,032 

Debt_to_Equity_Ratio_

X1 
,009 ,060 ,024 ,152 ,880 

Return_On_Asset_X2 -,126 ,226 -,094 -,554 ,581 

Price_to_Book_Value_

X3 
-,003 ,004 -,169 -,771 ,443 

Inflasi_X4 ,016 1,856 ,002 ,009 ,993 

Suku_Bunga_SBI_X5 ,047 3,098 ,002 ,015 ,988 

Kurs_Rupiah -,412 ,399 -,167 -1,032 ,305 

a. Dependent Variable: abs_res1 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Berdasarkan uji Glejser seperti yang ditampilkan pada tabel 4.8. diatas 

terlihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel berada diatas sig. 

alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Ada beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau  tidaknya autokorelasi 

menurut Ghozali (2006) adalah sebagai berikut:  
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d. Apabila d < dL atau d > (4-dL) berarti terdapat autokorelasi. 

e. Apabila d terletak antara dU dan (4 – dU) berarti tidak terdapat 

autokorelasi. 

f. Apabila nilai d terletak antara dL dan dU (dL <d< dU) atau (4 - dU ) dan (4 

– dL) maka uji Dorbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang 

pasti. Pada nilai ini tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi 

atau tidak terdapat autokorelasi. 

Berikut ini tabel 4.11. output SPSS dari uji Autokorelasi : 

Tabel 4.11. Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,469
a
 ,220 ,162 ,369687 1,848 

a. Predictors: (Constant), Kurs_Rupiah, Price_to_Book_Value_X3, Suku_Bunga_SBI_X5, 

Debt_to_Equity_Ratio_X1, Return_On_Asset_X2, Inflasi_X4 

b. Dependent Variable: Return_Saham_Y 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Hasil penelitian ini memperoleh nilai Durbin-watson sebesar 1,848, nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson yang menggunakan nilai 

signifikansi 0,05 dan  88 data serta variabel independen 6 (k=6). Diperoleh nilai 

dL= 1,5356 dan du = 1,7749 pada tabel Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson 

sebesar 1,848 lebih besar dari batas atas (du = 1,7749 ) dan kurang dari 4- du (4-

1,7749 = 2,2251) atau nilai Durbin-Watson terletak antara du dan 4-du (1,5356 < 

1,848 < 2,2251 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 
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4.1.4. Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) intinya mengukur seberapa besar kemampuan 

model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefiesien determinasi adalah 

nol sampai satu. Nilai R
2 

yang mendekati nol berarti kemampuan variabel-varibel 

independen dalam menjelaskan
 

variasi variabel dependen amat terbatas. 

Sedangkan nilai R
2
 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Berikut tabel 4.10. mengenai hasil output koefisien 

determinasi : 

Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,469
a
 ,220 ,162 ,369687 

a. Predictors: (Constant), Kurs_Rupiah, Price_to_Book_Value_X3, 

Suku_Bunga_SBI_X5, Debt_to_Equity_Ratio_X1, 

Return_On_Asset_X2, Inflasi_X4 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Berdasarkan tampilan luaran tabel 4.10. menunjukan besarnya adjusted R
2
 

sebesar 0,162, hal ini berarti 16,2 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh 

variasi dari enam variabel independen Debt To Equity Ratio (DER), Return On 

Asset (ROA), Price to Book value (PBV), Inflasi, Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan nilai tukar rupah/US$. Sedangkan sisanya (100 %-16,2 % = 

83,8 %) dijelaskan oleh sebab- sebab diluar model. Standard error of estimate 
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sebesar 0,369687, semakin kecil nilai Standard error of estimate akan membuat 

model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. 

4.1.5. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F) 

Uji signifikansi simultan atau uji F ini dimaksudkan untuk melihat 

kemampuan menyeluruh dari variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER) (X1), Return On Asset (ROA) (X2), Price to Book Value (X3), Inflasi (X4) 

suku bunga SBI (X5) dan nilai tukar rupiah/US$ (X6) mempunyai pengaruh secara 

bersama- sama terhadap variabel dependen yaitu return saham (Y). uji simultan 

dinyatakan signifikan apabila sig. hitung ≤ 0,05 dan Fhitung ≥ Ftabel. Hasil 

output uji signifikansi simultan (Uji F) ditampilkan dalam tabel 4.11. dibawah ini: 

Tabel 4.13. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,126 6 ,521 3,813 ,002
b
 

Residual 11,070 81 ,137   

Total 14,197 87    

a. Dependent Variable: Return_Saham_Y 

b. Predictors: (Constant), Kurs_Rupiah, Price_to_Book_Value_X3, Suku_Bunga_SBI_X5, 

Debt_to_Equity_Ratio_X1, Return_On_Asset_X2, Inflasi_X4 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

Berdasarkan tabel 4.11. diperoleh F hitung sebesar 3,813 > F tabel 2,206 

dan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

kelima variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio (DER) (X1), Return On 

Asset (ROA) (X2), Price to Book Value (X3), Inflasi (X4), suku bunga SBI (X5), 
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dan nilai tukar rupiah/US$ secara simultan berpengaruh terhadap return saham 

(Y). 

5.1.6. Pengujian Hipotesis 

 Uji hipotesisi dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda yang digunakan untuk menguji pengaru dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah hubungan 

secara linier antara masing-masing variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER) (X1), Return On Asset (ROA) (X2), Price to Book Value (X3), Inflasi (X4), 

suku bunga SBI (X5), dan nilai tukar rupiah/US$ secara parsial terhadap variabel 

dependen yaitu return saham (Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen apakah positif atau 

negatif. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :  

Y = a + b1 X1 + b2  X2  + b3 X3  + b4 X4  + b5 X5 + b6 X6 + e 

 Dimana: 

 Y = Return saham 

 a = Konstanta 

 b1-5 =  Koefisien regresi 

 X1 = Debt to Equity Ratio (DER) 

  X2 = Return On Asset (ROA) 

  X3 = Price to Book Value (PBV) 
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  X4 = Inflasi 

  X5 = Suku bunga SBI 

 X6 = Nilai tukar rupiah/US$ 

  e = Variabel pengganggu 

 Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.12. 

berikut ini : 

Tabel 4.14. Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,245 ,273  4,559 ,000 

Debt_to_Equity_Ratio_

X1 
,079 ,105 ,111 ,751 ,455 

Return_On_Asset_X2 ,722 ,393 ,288 1,838 ,070 

Price_to_Book_Value_

X3 
-,007 ,007 -,213 -1,052 ,296 

Inflasi_X4 3,866 3,222 ,200 1,200 ,234 

Suku_Bunga_SBI_X5 -20,153 5,377 -,497 -3,748 ,000 

Kurs_Rupiah -1,473 ,692 -,317 -2,128 ,036 

a. Dependent Variable: Return_Saham_Y 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20.0 

 Berdasarkan tabel 4.12. maka didapatkan bahwa persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

 Return Saham (Y) = 1,245 + 0,079 Debt to Equity Ratio + 0,722 

Return On Asset - 0.007 Price to Book Value + 3,866 Inflasi – 
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20,153 Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia – 1,473 Kurs 

rupiah/US$ 

Hasil persamaan regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat 

diartikan sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 1,245 dapat diartikan bahwa besarnya return saham 

akan meningkat sebesar 1,245 dengan asumsi Debt to Equity Ratio, Return 

On Asset,Price to Book Value, Inflasi, Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia dan nilai tukar rupiah/US$ adalah nol (0).  

b. Debt to Equity Ratio mempunyai koefisien regresi dengan arah positif 

terhadap return saham sebesar 0,079. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pengaruh Debt to Equity Ratio adalah berjalan searah dengan return 

saham, yaitu setiap adanya peningkatan Debt to Equity Ratio sebesar satu 

satuan maka akan terjadi peningkatan pula pada return saham sebesar 

0,079, dengan asumsi  Return On Asset, Price to Book Value, Inflasi, dan 

Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah/US$  

konstan. 

c. Return On Asset mempunyai koefisien regresi dengan arah positif terhadap 

return saham sebesar 0,722. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh 

Return On Asset adalah searah dengan return saham, apabila terjadi 

peningkatan Return On Asset sebesar satu satuan maka akan diikuti  

kenaikan nilai perusahaan sebesar 0,722, dengan asumsi Debt to Equity 

Ratio, Price to Book Value, Inflasi, dan Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia dan nilai tukar rupiah/US$  konstan. 
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d. Price to book value mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif 

terhadap return saham sebesar  0,007. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pengaruh price to book value adalah terbalik dengan return saham, yaitu 

setiap adanya peningkatan price to book value sebesar satu satuan maka 

akan terjadi penurunan pada retun saham sebesar 0,007, dengan asumsi 

Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Inflasi, dan Suku Bunga Sertifikat 

Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah/US$  konstan. 

e. Inflasi mempunyai koefisien regresi dengan arah positif terhadap return 

saham sebesar  3,866. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh Inflasi 

adalah searah dengan return saham, yaitu setiap adanya peningkatan 

Inflasi sebesar satu satuan maka akan terjadi peningkatan pada retun 

saham sebesar 3,866, dengan asumsi Debt to Equity Ratio, Return On 

Asset, Price to Book Value, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dan 

nilai tukar rupiah/US$  konstan. 

f. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia mempunyai koefisien regresi 

dengan arah negatif terhadap return saham sebesar  20,153. Hal ini dapat 

diartikan bahwa pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia adalah 

berlawanan dengan return saham, yaitu setiap adanya penurunan Suku 

Bunga Sertifikat Bank Indonesia sebesar satu satuan maka akan terjadi 

peningkatan pada retun saham sebesar 20,153, dengan asumsi Debt to 

Equity Ratio, Return On Asset, Price to Book Value, Inflasi dan nilai tukar 

rupiah/US$  konstan. 
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g. Nilai tukar rupiah/US$ mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif 

terhadap return saham sebesar  1,473. Hal ini dapat diartikan bahwa 

pengaruh Nilai tukar rupiah/US$ adalah berlawanan dengan return saham, 

yaitu setiap adanya penurunan Nilai tukar rupiah/US$ sebesar satu satuan 

maka akan terjadi peningkatan pada retun saham sebesar 1,473 dengan 

asumsi Debt to Equity Ratio, Return On Asset, Price to Book Value, Inflasi 

dan suku bunga SBI  konstan. 

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen atau secara parsial yaitu Debt to Equity Ratio, Return On 

Asset, Price to Book Value, Inflasi, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

terhadap return saham. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik t dengan 

kriteria pengambilan keputusan nilai signifikansi < dari 0,05 atau t hitung > dari t 

tabel maka Ha diterima. Hasil output uji signifikansi parsial (Uji t) ditampilkan 

pada tabel 4.15. sebagai berikut : 
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Tabel 4.15. Uji Signifikansi Parsial (Uji t ) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,245 ,273  4,559 ,000 

Debt_to_Equity_Ratio_

X1 
,079 ,105 ,111 ,751 ,455 

Return_On_Asset_X2 ,722 ,393 ,288 1,838 ,070 

Price_to_Book_Value_

X3 
-,007 ,007 -,213 -1,052 ,296 

Inflasi_X4 3,866 3,222 ,200 1,200 ,234 

Suku_Bunga_SBI_X5 -20,153 5,377 -,497 -3,748 ,000 

Kurs_Rupiah -1,473 ,692 -,317 -2,128 ,036 

a. Dependent Variable: Return_Saham_Y 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian tahun 2011-2014 menggunakan SPSS 20. 

Berdasarkan hasil uji signifikansi seperti yang terlihat pada tabel 4.15., 

maka dapat di artikan : 

a. Pengujian signifikansi pada variabel Debt to Equity Ratio terhadap 

return saham 

Berdasarkan tabel 4.15. terlihat bahwa nilai signifikansi Debt to Equity 

Ratio sebesar 0,455 atau t hitung 0,751 < t tabel 1,990 sehingga nilai 

tersebut lebih besar dari sig. alfa 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa 

Debt to Equity Ratio tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham dan dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak. 

b. Pengujian signifikansi pada variabel Return On Asset terhadap return 

saham 

Berdasarkan tabel 4.15. terlihat bahwa nilai signifikansi Return On 

Asset sebesar 0,070 sehingga nilai tersebut lebih besar dari sig. alfa 
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0,05 atau  t hitung 1,838 < t tabel 1,990. Hal ini dapat diartikan bahwa 

Return On Asset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham dan dapat disimpulakan Ha ditolak. 

c. Pengujian signifikansi pada variabel Price to Book Value  terhadap 

return saham 

Berdasarkan tabel 4.15. terlihat bahwa nilai signifikansi Price to Book 

Value  sebesar 0,296 sehingga nilai tersebut lebih besar dari sig. alfa 

0,05 atau t hitung 1,052 < t tabel 1,990. Hal ini dapat diartikan bahwa 

Price to Book Value  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham dan dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak. 

d. Pengujian signifikansi pada variabel inflasi terhadap return saham 

Berdasarkan tabel 4.15. terlihat bahwa nilai signifikansi inflasi sebesar 

0,234 sehingga nilai tersebut lebih besar dari sig. alfa 0,05 atau t 

hitung 1,200 < t tabel 1,990. Hal ini dapat diartikan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh yang signifikan terhadap return saham dan  

e. Pengujian signifikansi pada variabel suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) terhadap return saham 

Berdasarkan tabel 4.15. terlihat bahwa nilai signifikansi suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 0,000 sehingga nilai tersebut 

lebih kecil dari sig. alfa 0,05 atau t hitung 3,748 > t tabel 1,990. Hal ini 

dapat diartikan bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 



 
 

113 

 

f. Pengujian signifikansi pada variabel nilai tukar rupiah/US$ terhadap 

return saham 

Berdasarkan tabel 4.15. terlihat bahwa nilai signifikansi nilai tukar 

rupiah/US$ Indonesia sebesar 0,036 sehingga nilai tersebut lebih kecil 

dari sig. alfa 0,05 atau t hitung 2,128 > t tabel 1,990. Hal ini dapat 

diartikan bahwa nilai tukar rupiah/US$ Indonesia mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

4.2. Pembahasan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh antara Debt to Equity 

Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Price to Book Value (PBV), Inflasi, suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan nilai tukar rupiah/US$ terhadap 

return saham. Hasil uji goodness of fit menunjukan hasil adjusted R
2
 =0,162; 

artinya bahwa 16,2 % variasi return saham dapat dijelaskan oleh variasi dari lima 

variabel independen tersebut. Sedangkan sisanya = 83,8 % dijelaskan oleh sebab-

sebab diluar model. Selain itu pada uji signifikansi simultan ( uji F) dengan 

tingkat signifikansi alfa 0,05 didapatkan nilai signifikansi 0,002. Hal tersebut 

menunjukan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset 

(ROA), Price to Book Value (PBV), Inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), dan nilai tukar rupiah/US$  secara bersama-sama (simultan) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap return saham. Secara parsial, untuk menguji 

hipotesis, penelitian ini menggunakan uji signifikansi parsial (uji t) yang 
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berdasarkan hasil output analisis SPSS 20.0, maka dapat interpretasikan sebagai 

berikut : 

4.2.1. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham 

Debt to Equity Ratio merupakan proporsi struktur modal antara hutang dan 

ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, hasilnya menunjukan bahwa 

nilai koefisien dalam persamaan regresinya Debt to Equity Ratio mempunyai nilai 

0,079; sedangkan nilai signifikansi 0,455 > 0,05 atau t hitung 0,751 < t tabel 1,990 

yang berarti bahwa  Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap return saham. Bagi setiap perusahaan untuk menentukan 

proporsi struktur modal mempunyai target yang berbeda-beda, Jika tingkat hutang 

yang masih berada dibawah target mungkin perlu dilakukan ekspansi dengan 

melakukan pinjaman, sementara jika melampuai target perusahaan dapat melakukan 

penjualan saham. Dalam pengambilan keputusan untuk menentukan proporsi 

struktur modal akan melibatkan trade off theory, semakin besar hutang yang 

digunakan untuk membiayai operasional perusahaan maka risiko yang melekat pada 

perusahaan juga semakin besar. Pada perusahaan di industri manufaktur sektor 

barang konsumsi periode tahun 2011-2014 yang menyatakan bahwa Debt to Equity 

Ratio mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham. Sesuai 

yang dikemukakan oleh Husnan (2000) bahwa bagi investor risiko yang tinggi 

(penambahan hutang) akan membuat expected return semakin tinggi. Jadi bagi 

investor yang suka dengan risiko akan menilai bahwa penambahan hutang 

merupakan ekspansi dari perusahaan untuk meningkatkan laba. Namun ada tipe 

investor yang defensive atau menghindari risiko (Hartanty, 2011) dan berasumsi 
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bahwa penambahan modal akan menambah beban bunga dan mengurangi jumlah 

dividen yang diterima (Sugiarto dan Khusaini, 2014). Adanya  perspektif ganda dari 

investor terhadap debt to equity ratio tersebut membuat harga saham hanya sedikit 

merespon. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Puspita (2013) dan 

Malintan (2013). 

4.2.2. Pengaruh Return On Asset terhadap Return Saham 

 .Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui 

efisiensi perusahaan. Rasio ini membandingan laba bersih setelah pajak terhadap 

total asetnya. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada perusahaan di 

industry manufaktur sektor barang konsumsi periode tahun 2011 - 2014, hasilnya 

menunjukan bahwa nilai koefisien dalam persamaan regresinya mempunyai nilai 

0,722; sedangkan nilai signifikansi 0,070 > 0,05 atau  t hitung 1,838 < t tabel 

1,990 yang berarti bahwa Return On Asset mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap return saham. Hal tersebut di karenakan pada perusahaan di 

sektor barang konsumsi menggunakan aset dengan besaran yang bervariasi dalam 

menghasilkan laba bersih. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan dalam sampel 

penelitian merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar 

yang berbeda-beda sehingga kemampuan aset dalam menghasilkan laba 

cenderung berbeda-beda. Sedangkan investor menilai bahwa penggunaan aset 

yang besar tetapi laba yang dihasilkan relatif rendah tidak menunjukan reaksi 

investor dalam pembelian saham sehingga tidak mendorong naiknya return 

saham. Selain itu investor memandang bahwa penggunaan aset yang besar pasti 

akan membutuhkan biaya pemeliharaan aset yang besar pula sehingga ketika laba 
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yang  dihasilkan rendah maka investor berasumsi bahwa ada penggunaan aset 

yang kurang efisien dalam operasinya.  Hasil Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Malintan (2013) dan Puspita (2013) yang 

menyatakan bahwa Return On Asset mempunyai pengaruh yang positif tidak 

signifikan.   

4.2.3. Pengaruh Price to Book Value terhadap Return Saham 

Price to Book Value menggambarkan seberapa besar pasar menghargai 

nilai buku saham suatu perusahaan. Rasio ini membandingan harga saham pasar 

terhadap nilai buku sahamnya. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi Pada 

perusahaan di sektor manufaktur periode tahun 2011 – 2014, hasilnya menunjukan 

bahwa nilai koefisien dalam persamaan regresinya, Price to Book Value 

mempunyai nilai -0,007; sedangkan nilai signifikansi 0,296 > 0,05 atau t hitung 

1,052 < t tabel 1,990 yang berarti bahwa Price to Book Value mempunyai 

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham. Perusahaan berkinerja 

baik salah satu indikatornya adalah memiliki nilai  Price to Book Value (PBV) 

diatas satu dan Semakin tinggi nilai Price to Book Value (PBV)  maka semakin 

tinggi pula kinerja perusahaan (Asmi, 2014). Namun investor menilai bahwa 

perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai Price to Book Value yang terlalu 

tinggi dianggap bahwa harga saham tersebut secara teoritis tidak mencerminkan 

nilai buku sahamnya atau saham tersebut diklaim oleh investor harganya 

overvalued sehingga takut untuk melakukan pembelian saham. Selain itu, harga 

saham yang overvalued membuat investor berasumsi bahwa saham tersebut ke 

depannya akan kurang di minati para investor lain dan berakibat pada saham yang 
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nantinya susah untuk dijual sehingga terpaksa investor harus menurunkan harga 

saham untuk menjualnya yang dapat mengakibatkan potensi terjadinya capital 

loss karena saham yang dibeli harganya terlalu tinggi. Pernyataan ini sesuai 

dengan yang dinyatakan Tandelilin (2001: 194) bahwa hubungan antara harga 

saham dan nilai buku per lembar saham bisa juga dipakai sebagai pendekatan 

alternatif untuk menentukan nilai suatu saham, karena secara teoritis, nilai pasar 

suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. Jadi investor akan membeli 

saham jika harga saham dipasar mencerminkan nilai bukunya. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarjaya dan Rahyuda (2012) yang 

menyatakan bahwa price to book value mempunyai pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap return saham. 

4.2.4. Pengaruh Inflasi terhadap Return Saham 

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terjadi secara 

terus menerus. Dalam penelitian ini inflasi diukur menggunakan Indeks Harga 

Konsumen (IHK) yang secara umum telah digunakan sebagai acuan untuk 

mengukur inflasi. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada 

perusahaaan di sektor manufaktur tahun 2011-2014, hasilnya menunjukan bahwa 

nilai koefisien dalam persamaan regresinya inflasi mempunyai nilai 3,866; 

sedangkan nilai signifikansi 0,234 < 0,05 atau t hitung 1,200 < t tabel 1,990 yang 

berarti bahwa  inflasi mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

return saham. Inflasi yang meningkat dapat mempengaruhi kenaikan biaya-biaya 

produksi dan harga jual. Secara hukum permintaan naiknya harga jual akan 

menurunkan permintaan di pasar, jadi biasanya ketika terjadi inflasi perusahaan 
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mengurangi jumlah produksinya. Penurunan jumlah produksi pasti akan 

menurunkan efisiensi operasional dan mengurangi laba. Namun jika melihat 

pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi dari tahun 2011-2014 

(lihat tabel 1.3.) yang mengindikasikan bahwa permintaan di pasar domestik 

masih cukup tinggi. Hal tersebut juga disebabkan oleh kenaikan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan komposisi ketenagakerjaan yang semakin membaik 

memberikan sinyal kepada investor bahwa permintaan akan barang konsumsi 

tidak akan turun walaupun terjadi inflasi apalagi sektor barang konsumsi 

merupakan sektor yang tahan akan resesi ekonomi karena sebagian besar produk 

yang dijual merupakan produk untuk kebutuhan primer. Jadi investor tetap 

percaya walaupun inflasi naik sektor barang konsumsi masih dapat bertahan 

sampai harga membentuk titik keseimbangan baru. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. 

4.2.5. Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Return Saham 

 Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia merupakan rasio pengembalian 

investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor dalam bentuk 

persentase yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan Sertifikat 

Bank Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada perusahaaan 

di industri manufaktur sektor barang konsumsi periode tahun 2011-2014, hasilnya 

menunjukan bahwa nilai koefisien dalam persamaan regresinya suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia mempunyai nilai -20,153; sedangkan nilai signifikansi 

0,000 < 0,05 atau t hitung 3,748 > t tabel 1,990 yang berarti bahwa  suku bunga 
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Sertifikat Bank Indonesia mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham. Suku bunga SBI merupakan tingkat suku bunga SBI tahunan yang 

dikeluarkan tiap bulan. Tingkat suku bunga ini diharapkan mewakili tingkat suku 

bunga secara umum, karena kenyataannya tingkat suku bunga yang berlaku di 

pasar, fluktuasinya mengikuti SBI (Husnan,2000). Tingkat suku bunga yang 

tinggi tentunya akan membuat investor mengalokasikan dananya ke bank dalam 

bentuk deposito maupun tabungan yang jelas lebih kecil risikonya dibanding 

investasi di saham (Arbitrage Pricing Theory. Sehingga investor akan menjual 

sahamnya dan kemudian akan menyimpan dananya di bank. Penjualan saham 

secara serempak akan menurunkan harga saham. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Astuti, et.al (2013) yang menyatakan bahwa suku 

bunga SBI berpengaruh negative signifikan terhadap return saham. 

4.2.6. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah/US$ terhadap Return Saham 

 Nilai tukar rupiah/US$ merupakan harga rupiah jika ditukarkan dengan 

US$. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada perusahaaan di industri 

manufaktur sektor barang konsumsi periode tahun 2011-2014, hasilnya 

menunjukan bahwa nilai koefisien dalam persamaan regresinya Nilai tukar 

rupiah/US$  mempunyai nilai -1,473; sedangkan nilai signifikansi 0,036 < 0,05 

atau t hitung 2,128 > t tabel 1,990 yang berarti bahwa nilai tukar rupiah/US$ 

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Terdepresiasinya 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US$) memliliki pengaruh yang 

negatif terhadap ekonomi dan pasar msodal. Jadi, ketika nilai tukar rupiah 

terhadap US$ menguat, ini berarti nilai tukar sejumlah rupiah yang diperlukan 
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untuk membeli US$ rendah maka harga saham naik. Sebaliknya ketika nilai tukar 

rupiah melemah terhadap US$ maka sejumlah rupiah yang digunakan untuk 

membeli US$ tinggi maka harga saham turun. Hal tersebut disebabkan adanya isu 

bahwa bank sentral Amerika Serikat (The Fed) akan menaikan tingkat suku bunga 

memberikan sinyal kepada investor bahwa akan ada penarikan US$ dari 

peredarannya yang akan membuat nilai US$ terapresiasi karena menyesuaikan 

kondisi fundamentalnya. Dampak bagi perekonomian dan pasar modal di 

Indonesia khususnya untuk sektor barang konsumsi yang masih bergantung pada 

impor (lihat tabel 1.4.) sehingga mengakibatkan harga barang- barang konsumsi 

yang dijual di pasar domestik yang bahan baku atau bahan penolongnya 

bersumber dari impor akan meningkat karena biaya produksi yang naik sehingga 

permintaan akan barang konsumsi tersebut menurun. Kondisi tersebut tentunya 

akan memberikan sinyal negatif kepada investor sehingga harga saham akan 

turun. Jadi, ketika terjadi apresiasi nilai tukar US$ terhadap rupiah akan membuat 

investor asing yang ada di pasar modal Indonesia menjual sahamnya dan 

mengalokasikan dananya untuk membeli dolar Amerika Serikat (US$). Selain itu, 

bagi investor sendiri, depresiasi rupiah terhadap US$ menandakan bahwa prospek 

perekonomian Indonesia melemah. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi apabila 

faktor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, sehingga dolar 

Amerika Serikat akan menguat dan menurunkan nilai rupiah (Suteja dan Seran, 

2015). Naiknya kuantitas penjualan saham dan kurangnya minat beli investor 

akibat perekonomian yang melemah akan berdampak pada penurunan harga 

saham (Hesmendi, et.al, 2013) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh  

debt to equity ratio, return on asset, price to book value, inflasi, suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia, dan nilai tukar Rupiah/US$ terhadap return saham 

pada perusahaan di industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2014,  maka dapat disimpulkan  

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham.  

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa return on asset berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap return saham.  

3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa price to book value 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham.  

4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa inflasi berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap return saham.  

5. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham.  

6. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai tukar Rupiah/US$ 

berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham.  



 
 

122 

 

5.2.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang ingin dikemukakan 

adalah : 

1. Bagi Investor, dalam menganalisis debt to equity ratio jangan hanya dari segi 

perusahaan melainkan dari tipikal investor. Sedangkan untuk price to book 

value, investor dapat membeli saham yang mencerminkan nilai bukunya. 

Selain itu investor harus mencermati kondisi makro perekonomian, khususnya 

suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah/US$ sehingga dapat mengambil 

keputusaan yang tepat saat akan membeli saham. 

2. Bagi perusahaan, ketika ingin menaikan harga saham jangan menambah modal 

dengan hutang dikarenakan kurang efektif. Untuk penggunaan aset perusahaan 

perlu melakukan pengamatan dan berkala sehingga dapat di lihat  aset-aset 

yang efisien dan efektif dan aset-aset yang kurang efisien dan tidak efektif  

untuk meningkatkan laba perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, model penelitian ini masih menghasilkan 

pengaruh yang kurang kuat terhadap return saham yang hanya 16, 2 % jadi 

diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 

independen sehingga model penelitian dapat berpengaruh kuat terhadap 

variabel dependen. Selain itu, diharapkan memilih sektor yang lebih luas 

seperti manufaktur secara menyeluruh maupun sektor lainnya. Selain itu, 

tahun pengamatan juga dapat di perpanjang supaya mendapatkan hasil yang 

lebih akurat. 
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LAMPIRAN 
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Populasi dan Sampel Penelitian 

Tahun 2011-2014 
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Populasi dan Sampel Penelitian 

No Nama Emiten Kode 

Kriteria 

I 

Kriteria 

II 

Kriteria 

III 

Kriteria 

IV 

Kriteria 

V 

1 
Akasha Wira International Tbk ADES O O O O O 

2 
Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA O O O O O 

3 
Tri Banyan Tirta Tbk ALTO O O X O O 

4 
Cahaya Kalbar Tbk CEKA O O O O O 

5 
Chitose Internasional Tbk CINT O O X O O 

6 
Davomas Abadi Tbk DAVO O O X O O 

7 
Delta Djakarta Tbk DLTA O O O O O 

8 
Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA O O O O O 

9 
Gudang Garam Tbk GGRM O O O O O 

10 
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP O O O O O 

11 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP O O  X O O  

12 
Indofarma Tbk INAF 

 
O O O O 

13 
Indofood Sukses Makmur Tbk INDF O O O O O 

14 
Kimia Farma Tbk KAEF O O O O O 

15 
Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI O O O O O 

16 
Kedaung Indag Can Tbk KICI O O O O O 

17 
Kalbe Farma Tbk KLBF O O O O O 

18 
Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI O O O O O 

19 
Martina Berto Tbk MBTO O O X O O 
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20 
Merck Tbk MERK O O O X O 

21 
Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI O O O O O 

22 
Mustika Ratu Tbk MRAT O O O O O 

23 
Mayora Indah Tbk MYOR O O O O O 

24 
Prashida Aneka Niaga Tbk PSDN O X O O O 

25 
Pyridam Farma Tbk PYFA O O O O O 

26 
Bentoel International Investama Tbk RMBA O O O O X 

27 
Nippon Indosari Corporindo Tbk ROTI O O X O O 

28 
Schering Plough Indonesia  Tbk SCPI O O O X O 

29 

Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk 
SIDO O O X O O 

30 
M (Sekar Bumi Tbk SKBM O O O X O 

31 
Sekar Laut Tbk SKLT O O O X O 

32 
Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBI O O O X O 

33 
Siantar Top Tbk STTP O O O O O 

34 
Mandom Indonesia Tbk TCID O O O O O 

35 
Tempo Scan Pasific Tbk TSPC O O O O O 

36 

Ultrajaya Milk Industry and Trading 

Company Tbk 
ULTJ O O X O O 

37 
Unilever Indonesia Tbk UNVR O O O O O 

38 
Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM O O X O O 

 

Keterangan : 

Kriteria I     : Perusahaan industri manufaktur sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. 
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Kriteria II    : Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara 

lengkap oleh secara berturut-turut selama tahun 2011-2014. 

Kriteria III  : Perusahaan yang tidak delisting dan re-listing antara 2011-2014. 

Kriteria IV : Saham aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2011-2014. Menurut Surat Edaran Bursa Efek Jakarta No. SE-

03/BEJ/II-1/1994, kriteria saham aktif yang diperdagangkan adalah 

saham  yang mempunyai frekuensi perdagangan minimal 300 kali 

atau  lebih dalam setiap tahunnya. 

Kriteria V   :  Tidak mempunyai nilai ekuitas negatif 

O                :  Memenuhi Kriteria 

X               :  Tidak memenuhi Kriteria 
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Return Saham 

Tahun 2011-2014 
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Return Saham (Y) 

 

(Tahun Dasar 2010) 

No Nama Emiten Kode 
Return Saham (x) 

2011 2012 2013 2014 

1 
Akasha Wira International 

Tbk 
ADES -0,295 0,736 0,3 -0,343 

2 
Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk 
AISA -0,363 0,965 0,327 0,435 

3 Cahaya Kalbar Tbk CEKA -0,089 0,756 -0,081 0,446 

4 Delta Djakarta Tbk DLTA -0,054 0,909 0,426 0,045 

5 
Darya Varia Laboratoria 

Tbk 
DVLA 0,003 0,406 0,575 -0,231 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 0,481 -0,059 -0,249 0,394 

7 
Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 
HMSP 0,366 0,463 0,093 0,098 

8 Indofarma Tbk INAF 0,941 0,834 -0,694 1,063 

9 
Indofood Sukses Makmur 

Tbk 
INDF -0,016 0,253 0,153 0,029 

10 Kimia Farma Tbk KAEF 0,962 1,021 -0,008 1,051 

11 
Kedawung Setia Industrial 

Tbk 
KDSI 0,165 0,898 -0,281 0,069 

12 Kedaung Indag Can Tbk KICI -0,009 0,548 0,054 0,005 

13 Kalbe Farma Tbk KLBF -0,691 1,243 0,206 0,397 

14 
Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
LMPI -0,202 0,261 0,209 -0,189 

15 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
MLBI 0,297 0,781 0,635 0,115 

16 Mustika Ratu Tbk MRAT -0,181 0,015 -0,039 -0,266 

17 Mayora Indah Tbk MYOR 0,374 0,421 0,339 -0,182 

18 Pyridam Farma Tbk PYFA 0,518 0,05 -0,158 -0,079 

19 Siantar Top Tbk STTP 0,652 0,581 0,523 0,717 

20 Mandom Indonesia Tbk TCID 0,083 0,382 0,112 0,402 

21 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 0,491 0,461 -0,127 -0,118 

22 Unilever Indonesia Tbk UNVR 0,158 0,146 0,254 0,226 
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Debt to Equity Ratio (DER) 

Tahun 2011-2014 
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Debt to Equity Ratio  (X1) 

 

No Nama Emiten Kode 

Debt to Equity Ratio (x) 

2011 2012 2013 2014 

1 
Akasha Wira International 

Tbk 
ADES 1,51 0,86 0,67 0,71 

2 
Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk 
AISA 0,96 0,9 1,13 1,05 

3 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 1,03 1,22 1,02 1,39 

4 Delta Djakarta Tbk DLTA 0,22 0,25 0,28 0,3 

5 
Darya Varia Laboratoria 

Tbk 
DVLA 0,28 0,28 0,3 0,28 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 0,59 0,56 0,73 0,75 

7 
Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 
HMSP 0,9 0,97 0,94 1,1 

8 Indofarma Tbk INAF 0,83 0,83 1,19 1,11 

9 
Indofood Sukses Makmur 

Tbk 
INDF 0,7 0,74 1,04 1,08 

10 Kimia Farma Tbk KAEF 0,43 0,45 0,52 0,64 

11 
Kedawung Setia Industrial 

Tbk 
KDSI 1,1 0,81 1,42 1,4 

12 Kedaung Indag Can Tbk KICI 0,36 0,43 0,33 0,23 

13 Kalbe Farma Tbk KLBF 0,27 0,28 0,33 0,27 

14 
Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
LMPI 0,68 0,99 1,07 1,03 

15 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
MLBI 1,3 2,49 0,8 3,03 

16 Mustika Ratu Tbk MRAT 0,18 0,18 0,16 0,3 

17 Mayora Indah Tbk MYOR 1,72 1,71 1,47 1,51 

18 Pyridam Farma Tbk PYFA 0,43 0,55 0,86 0,79 
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19 Siantar Top Tbk STTP 0,91 1,16 1,12 1,08 

20 Mandom Indonesia Tbk TCID 0,11 0,15 0,24 0,44 

21 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 0,4 0,38 0,4 0,25 

22 Unilever Indonesia Tbk UNVR 1,85 2,02 2,14 2,11 
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Return On Asset (ROA) 

Tahun 2011-2014 
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Return On Asset  (X2) 

No Nama Emiten Kode 

Return On Asset (%) 

2011 2012 2013 2014 

1 
Akasha Wira 

International Tbk 
ADES 8,20 21,40 12,60 6,10 

2 
Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk 
AISA 4,20 6,60 6,90 5,10 

3 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 11,70 5,70 6,10 3,20 

4 Delta Djakarta Tbk DLTA 21,80 35,60 31,20 29,00 

5 
Darya Varia Laboratoria 

Tbk 
DVLA 13,00 13,90 10,60 6,60 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 12,70 9,80 8,60 9,30 

7 
Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 
HMSP 41,60 37,89 39,50 35,90 

8 Indofarma Tbk INAF 0,30 3,60 -4,20 0,10 

9 
Indofood Sukses 

Makmur Tbk 
INDF 9,10 8,10 4,40 6,00 

10 Kimia Farma Tbk KAEF 9,60 9,70 8,70 7,80 

11 
Kedawung Setia 

Industrial Tbk 
KDSI 4,00 6,50 4,20 4,70 

12 Kedaung Indag Can Tbk KICI 0,40 2,40 7,60 4,90 

13 Kalbe Farma Tbk KLBF 18,40 18,90 17,40 71,00 

14 
Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
LMPI 0,80 0,30 -1,50 0,20 

15 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
MLBI 41,60 39,40 65,70 5,60 

16 Mustika Ratu Tbk MRAT 6,60 6,80 -1,50 1,50 

17 Mayora Indah Tbk MYOR 7,30 9,00 10,90 4,00 
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18 Pyridam Farma Tbk PYFA 4,40 3,90 3,50 1,50 

19 Siantar Top Tbk STTP 4,60 6,00 7,80 7,30 

20 Mandom Indonesia Tbk TCID 12,40 11,90 10,90 9,40 

21 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 13,80 13,71 11,81 -0,18 

22 Unilever Indonesia Tbk UNVR 39,70 40,40 71,50 40,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

141 

 

 

LAMPIRAN 

5 
 

 

Price to Book Value (PBV) 

Tahun 2011-2014 
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Price to Book Value  (X3) 

No Nama Emiten Kode 

Price to Book Value (x) 

2011 2012 2013 2014 

1 
Akasha Wira 

International Tbk 
ADES 4,74 5,42 4,46 2,8 

2 
Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk 
AISA 0,79 1,55 1,78 2,05 

3 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 0,7 0,83 0,65 0,87 

4 Delta Djakarta Tbk DLTA 3,12 6,83 8,99 9,33 

5 
Darya Varia Laboratoria 

Tbk 
DVLA 1,77 2,25 2,69 1,97 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 4,86 4,07 2,75 3,66 

7 
Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 
HMSP 16,76 19,73 19,32 27,35 

8 Indofarma Tbk INAF 0,83 1,57 0,8 1,98 

9 
Indofood Sukses 

Makmur Tbk 
INDF 1,28 1,5 1,51 1,45 

10 Kimia Farma Tbk KAEF 1,51 2,86 2,02 4,75 

11 
Kedawung Setia 

Industrial Tbk 
KDSI 0,36 0,63 0,4 0,39 

12 Kedaung Indag Can Tbk KICI 0,39 0,56 0,5 0,46 

13 Kalbe Farma Tbk KLBF 5,3 3,7 6,89 9,3 

14 
Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
LMPI 0,51 0,63 0,55 0,44 

15 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
MLBI 14,26 47,27 25,6 48,67 

16 Mustika Ratu Tbk MRAT 0,6 0,54 0,53 0,39 

17 Mayora Indah Tbk MYOR 4,51 5 5,9 4,74 

18 Pyridam Farma Tbk PYFA 1,14 1,08 0,84 0,77 
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19 Siantar Top Tbk STTP 2,55 2,18 4,68 -17,41 

20 Mandom Indonesia Tbk TCID 1,84 2,37 2,93 4,8 

21 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 3,77 5,00 3,79 3,15 

22 Unilever Indonesia Tbk UNVR 38,97 40,09 46,63 45,03 
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Inflasi 

Tahun 2011-2014 
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Inflasi  (X4) 

 

 

No Nama Emiten Kode 

Inflasi (%) 

2011 2012 2013 2014 

1 
Akasha Wira International 

Tbk 
ADES 3,72 4,20 8,13 8,08 

2 
Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk 
AISA 3,72 4,20 8,13 8,08 

3 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 3,72 4,20 8,13 8,08 

4 Delta Djakarta Tbk DLTA 3,72 4,20 8,13 8,08 

5 
Darya Varia Laboratoria 

Tbk 
DVLA 3,72 4,20 8,13 8,08 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 3,72 4,20 8,13 8,08 

7 
Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 
HMSP 3,72 4,20 8,13 8,08 

8 Indofarma Tbk INAF 3,72 4,20 8,13 8,08 

9 
Indofood Sukses Makmur 

Tbk 
INDF 3,72 4,20 8,13 8,08 

10 Kimia Farma Tbk KAEF 3,72 4,20 8,13 8,08 

11 
Kedawung Setia Industrial 

Tbk 
KDSI 3,72 4,20 8,13 8,08 

12 Kedaung Indag Can Tbk KICI 3,72 4,20 8,13 8,08 

13 Kalbe Farma Tbk KLBF 3,72 4,20 8,13 8,08 

14 
Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
LMPI 3,72 4,20 8,13 8,08 

15 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
MLBI 3,72 4,20 8,13 8,08 

16 Mustika Ratu Tbk MRAT 3,72 4,20 8,13 8,08 

17 Mayora Indah Tbk MYOR 3,72 4,20 8,13 8,08 



 
 

146 

 

18 Pyridam Farma Tbk PYFA 3,72 4,20 8,13 8,08 

19 Siantar Top Tbk STTP 3,72 4,20 8,13 8,08 

20 Mandom Indonesia Tbk TCID 3,72 4,20 8,13 8,08 

21 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 3,72 4,20 8,13 8,08 

22 Unilever Indonesia Tbk UNVR 3,72 4,20 8,13 8,08 
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Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) 

Tahun 2011-2014 
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Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia  (X5) 

 

 

No Nama Emiten Kode 

Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (%) 

2011 2012 2013 2014 

1 
Akasha Wira International 

Tbk 
ADES 6,60 4,40 6,10 7,00 

2 
Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk 
AISA 6,60 4,40 6,10 7,00 

3 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 6,60 4,40 6,10 7,00 

4 Delta Djakarta Tbk DLTA 6,60 4,40 6,10 7,00 

5 
Darya Varia Laboratoria 

Tbk 
DVLA 6,60 4,40 6,10 7,00 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 6,60 4,40 6,10 7,00 

7 
Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 
HMSP 6,60 4,40 6,10 7,00 

8 Indofarma Tbk INAF 6,60 4,40 6,10 7,00 

9 
Indofood Sukses Makmur 

Tbk 
INDF 6,60 4,40 6,10 7,00 

10 Kimia Farma Tbk KAEF 6,60 4,40 6,10 7,00 

11 
Kedawung Setia Industrial 

Tbk 
KDSI 6,60 4,40 6,10 7,00 

12 Kedaung Indag Can Tbk KICI 6,60 4,40 6,10 7,00 

13 Kalbe Farma Tbk KLBF 6,60 4,40 6,10 7,00 

14 
Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
LMPI 6,60 4,40 6,10 7,00 

15 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
MLBI 6,60 4,40 6,10 7,00 

16 Mustika Ratu Tbk MRAT 6,60 4,40 6,10 7,00 

17 Mayora Indah Tbk MYOR 6,60 4,40 6,10 7,00 
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18 Pyridam Farma Tbk PYFA 6,60 4,40 6,10 7,00 

19 Siantar Top Tbk STTP 6,60 4,40 6,10 7,00 

20 Mandom Indonesia Tbk TCID 6,60 4,40 6,10 7,00 

21 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 6,60 4,40 6,10 7,00 

22 Unilever Indonesia Tbk UNVR 6,60 4,40 6,10 7,00 
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Nilai Tukar Rupiah/US$ 

Tahun 2011-2014 
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Nilai Tukar Rupiah/US$ (X6) 

 

 

No Nama Emiten Kode 

Nilai Tukar Rupiah/US$ (%) 

2011 2012 2013 2014 

1 
Akasha Wira International 

Tbk 
ADES 0,80 6,00 23,00 3,70 

2 
Tiga Pilar Sejahtera Food 

Tbk 
AISA 0,80 6,00 23,00 3,70 

3 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 0,80 6,00 23,00 3,70 

4 Delta Djakarta Tbk DLTA 0,80 6,00 23,00 3,70 

5 
Darya Varia Laboratoria 

Tbk 
DVLA 0,80 6,00 23,00 3,70 

6 Gudang Garam Tbk GGRM 0,80 6,00 23,00 3,70 

7 
Hanjaya Mandala 

Sampoerna Tbk 
HMSP 0,80 6,00 23,00 3,70 

8 Indofarma Tbk INAF 0,80 6,00 23,00 3,70 

9 
Indofood Sukses Makmur 

Tbk 
INDF 0,80 6,00 23,00 3,70 

10 Kimia Farma Tbk KAEF 0,80 6,00 23,00 3,70 

11 
Kedawung Setia Industrial 

Tbk 
KDSI 0,80 6,00 23,00 3,70 

12 Kedaung Indag Can Tbk KICI 0,80 6,00 23,00 3,70 

13 Kalbe Farma Tbk KLBF 0,80 6,00 23,00 3,70 

14 
Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
LMPI 0,80 6,00 23,00 3,70 

15 
Multi Bintang Indonesia 

Tbk 
MLBI 0,80 6,00 23,00 3,70 

16 Mustika Ratu Tbk MRAT 0,80 6,00 23,00 3,70 

17 Mayora Indah Tbk MYOR 0,80 6,00 23,00 3,70 
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18 Pyridam Farma Tbk PYFA 0,80 6,00 23,00 3,70 

19 Siantar Top Tbk STTP 0,80 6,00 23,00 3,70 

20 Mandom Indonesia Tbk TCID 0,80 6,00 23,00 3,70 

21 Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 0,80 6,00 23,00 3,70 

22 Unilever Indonesia Tbk UNVR 0,80 6,00 23,00 3,70 
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Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 



 
 

154 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return_Saham_Y 88 -,694 1,243 ,24307 ,404481 

Valid N (listwise) 88     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Debt_to_Equity_Ratio_X1 88 ,110 3,030 ,84148 ,569605 

Valid N (listwise) 88     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return_On_Asset_X2 88 -,222 ,715 ,13381 ,161071 

Valid N (listwise) 88     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Price_to_Book_Value_X3 88 ,360 48,670 6,63330 11,531043 

Valid N (listwise) 88     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inflasi_X4 88 ,0372 ,0813 ,060350 ,0208922 

Valid N (listwise) 88     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Suku_Bunga_SBI_X5 88 ,044 ,070 ,06025 ,009966 

Valid N (listwise) 88     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kurs_Rupiah 88 ,008 ,230 ,08375 ,086920 

Valid N (listwise) 88     

 



 
 

155 

 

 

LAMPIRAN 

10 
 

 

Hasil Pengujian Normalitas 

Uji P-Plot 

Uji Kolomorgov-Sumirnov 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 88 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0,000000 

Std. Deviation ,35671181 

Most Extreme Differences 

Absolute ,065 

Positive ,065 

Negative -,041 

Kolmogorov-Smirnov Z ,607 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,855 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil Pengujian Multikolinieritas 
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                                         Coefficients
a
 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

  

,443 2,259 

,392 2,550 

,235 4,248 

,347 2,884 

,547 1,828 

,434 2,306 

a. Dependent Variable: Return_Saham_Y 
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Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Uji Scetter-Plot 

Uji Glejer 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,344 ,157  2,186 ,032 

Debt_to_Equity_Ratio_

X1 
,009 ,060 ,024 ,152 ,880 

Return_On_Asset_X2 -,126 ,226 -,094 -,554 ,581 

Price_to_Book_Value_

X3 
-,003 ,004 -,169 -,771 ,443 

Inflasi_X4 ,016 1,856 ,002 ,009 ,993 

Suku_Bunga_SBI_X5 ,047 3,098 ,002 ,015 ,988 

Kurs_Rupiah -,412 ,399 -,167 -1,032 ,305 

a. Dependent Variable: abs_res1 
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Hasil Pengujian Autokorelasi 

Uji Durbin-Watson 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,469
a
 ,220 ,162 ,369687 1,848 

a. Predictors: (Constant), Kurs_Rupiah, Price_to_Book_Value_X3, Suku_Bunga_SBI_X5, 

Debt_to_Equity_Ratio_X1, Return_On_Asset_X2, Inflasi_X4 

b. Dependent Variable: Return_Saham_Y 
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Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Debt to Equity Ratio, Return On Asset, 

Price to Book Value, Inflasi, Suku 

Bunga Sertifikat bank Indonesia, Nilai 

Tukar rupiah/US$ terhadap Return 

Saham 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,469
a
 ,220 ,162 ,369687 

a. Predictors: (Constant), Kurs_Rupiah, Price_to_Book_Value_X3, 

Suku_Bunga_SBI_X5, Debt_to_Equity_Ratio_X1, 

Return_On_Asset_X2, Inflasi_X4 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,126 6 ,521 3,813 ,002
b
 

Residual 11,070 81 ,137   

Total 14,197 87    

a. Dependent Variable: Return_Saham_Y 

b. Predictors: (Constant), Kurs_Rupiah, Price_to_Book_Value_X3, Suku_Bunga_SBI_X5, 

Debt_to_Equity_Ratio_X1, Return_On_Asset_X2, Inflasi_X4 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,245 ,273  4,559 ,000 

Debt_to_Equity_Ratio_

X1 
,079 ,105 ,111 ,751 ,455 

Return_On_Asset_X2 ,722 ,393 ,288 1,838 ,070 

Price_to_Book_Value_

X3 
-,007 ,007 -,213 -1,052 ,296 

Inflasi_X4 3,866 3,222 ,200 1,200 ,234 

Suku_Bunga_SBI_X5 -20,153 5,377 -,497 -3,748 ,000 

Kurs_Rupiah -1,473 ,692 -,317 -2,128 ,036 

a. Dependent Variable: Return_Saham_Y 

 

 

 


