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SARI 

Setiyawan, Wahyu. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Market Ratio 

terhadap Return Saham”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Fachrurrozie, M.Si. 

 

Kata Kunci: Leverage, Market Ratio, Profitabilitas, Return Saham 

  

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. 

Perkembangan pasar modal di Indonesia semakin hari semakin berkembang 

dengan pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah 

saham yang diperdagangkan dan semakin tingginya volume perdagangan saham 

di Bursa Efek Indonesia, juga semakin banyaknya perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun. Namun kenyataannya, penanaman 

saham pun tak luput dari suatu risiko yang timbul baik itu secara langsung 

maupun tidak langsung Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

profitabilitas, leverage, dan market ratio terhadap return saham 

Populasi penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-

2018. Pemilihan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling. 

Berdasarkan metode ini, diperoleh 100 unit analisis. Pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi. Sementara itu, analisis data penelitian  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang dilihat dari return 

on asset dan return on equity, serta market ratio yang dilihat dari earning per 

share dan price earning ratio secara statistik berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham. Sementara leverage yang dilihat dari debt to equity ratio 

dan debt to total asset ratio secara statistik tidak berpengaruh terhadap return 

saham.  

Simpulan adalah profitabilitas dan market ratio mempengaruhi return 

saham. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek 

penelitian tidak hanya sektor pertambangan tetapi menggunakan sampel penelitian 

yang lebih luas agar sampel yang didapatkan lebih banyak sehingga hasil 

penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Perusahaan sebaiknya menjaga profitabilitas 

perusahaan dan market ratio karena terbukti memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham agar dapat menghasilkan keuntungan dari kegiatan 

investasi yang dilakukan pada perusahaan. 
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ABSTRACT 

Setiyawan, Wahyu. 2020. “The Effect of Profitability, Leverage, and Market 

Ratio on Stock Returns”. Final Project. Accounting Department. Economics 

Faculty. Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Drs. Fachrurrozie, M.Si. 

Keywords: Leverage, Market Ratio, Profitability, Stock Returns 

The capital market has an important role for a country's economy. The 

development of the capital market in Indonesia is growing rapidly every day, it 

can be proven by the increasing number of shares traded and the higher volume of 

trading shares on the Indonesia Stock Exchange, also the increasing number of 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange from year to year. But in 

reality, stock investment was not immune from a risk that arises either directly or 

indirectly. This study aims to examine the effect of profitability, leverage, and 

market ratio on stock returns 

The population in this study is mining companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange from 2015 to 2018. The sample selection is determined using the 

purposive sampling method. Based on this method, 100 analyses units were 

obtained. Data collection uses documentation techniques. Meanwhile, research 

data analysis 

The results showed that the profitability seen from return on assets and 

return on equity, and the market ratio seen from earnings per share and price 

earnings ratio statistically had a positive and significant effect on stock returns. 

While the leverage seen from the debt to equity ratio and debt to total asset ratio 

statistically has no effect on stock returns. 

The conclusion is profitability and market ratio affect stock returns. 

Suggestions for further research are expected to expand the object of research not 

only the mining sector but also to use a wider research sample, so that more 

samples are obtained so the research results can be taken into consideration for all 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Companies should maintain 

the profitability of companies and markets ratio because it is proven to have a 

significant effect on stock returns in order to generate profits from investment 

activities carried out in the company. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. 

Perkembangan pasar modal juga menjadi salah satu faktor penggerak kemajuan 

perekonomian berbagai negara (Tastaftiani dan Khoiruddin, 2015). Selain 

memiliki fungsi sebagai sarana pendanaan usaha, pasar modal juga difungsikan 

sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti 

saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal merupakan salah satu cara 

yang dapat digunkaan untuk memperoleh dana, dimana terjadi alokasi dana dari 

pihak yang kelebihan dana ke pihak yang memerlukan dana.  

Perkembangan pasar modal di Indonesia semakin hari semakin 

berkembang dengan pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya 

jumlah saham yang diperdagangkan dan semakin tingginya volume perdagangan 

saham di Bursa Efek Indonesia, juga semakin banyaknya perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun ke tahun. Menurut data statistik 

Otoritas Jasa Keuangan, setidaknya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017 sebanyak 560 perusahaan, kemudian pada tahun 2018 

meningkat menjadi 615 perusahaan. Kehadiran pasar modal memperbanyak 

pilihan sumber dana bagi investor serta menambah pilihan investasi, yang dapat 
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juga diartikan kesempatan untuk memperoleh imbal hasil semakin besar sesuai 

dengan karakteristik investasi yang dipilih. 

 Para investor dalam menginvestasikan dananya memiliki tujuan untuk 

meningkatkan return sebesar-besarnya di masa mendatang  (Handayani dan Zulyanti, 

2018). Return tersebut dapat berupa capital gain (keuntungan yang didapat 

sewaktu menjual saham saat harganya menguat) ataupun dividen (bagian laba 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham) untuk investasi pada saham 

dan pendapatan bunga untuk investasi pada surat hutang. Return tersebut yang 

menjadi indikator untuk meningkatkan kemakmuran (wealth) para investor, 

termasuk di dalamnya para pemegang saham (Fitriani dan Sumiyarsih, 2015). 

Return saham yang cukup tinggi mencerminkan keadaan suatu perusahaan yang 

baik demikian sebaliknya. Semakin tinggi return saham yang diperolehnya, maka 

akan semakin banyak jumlah inventor yang tertarik dalam melakukan investasi 

pada saham tersebut.  

Namun kenyataannya, penanaman saham pun tak luput dari suatu risiko 

yang timbul baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kebanyakan 

investasi yang dilakukan dijembatani oleh lembaga keuangan yang berfungsi 

sebagai mediator antara leader (pihak yang memiliki dana berlebih) dan borrower 

(pihak yang membutuhkan dana). Saham bersifat high return-high risk, saham 

dapat memberikan peluang keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi 

pula, sehingga investor perlu melakukan analisis saham secara tepat untuk 

meminimalisir risiko yang tidak diharapkan, baik melalui analisis teknikal 
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maupun analisis fundamental (Sudiyatno dan Irsad, 2011). Analisis teknikal 

adalah analisis terhadap pola pergerakan saham di masa lalu melalui suatu grafik 

untuk meramalkan pergerakan harga di masa mendatang, sedangkan analisis 

fundamental adalah analisis berdasarkan kinerja keuangan suatu perusahaan yang 

terangkum dalam laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Analisis 

laporan keuangan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan harga saham. 

Saham  merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau 

badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Harga saham sebagai proksi 

dari return saham mudah berfluktuasi sejalan dengan pasang surut kegiatannya. 

Hal ini mencerminkan bahwa investasi saham di pasar modal berisiko tinggi 

namun menjanjikan keuntungan yang relatif besar, oleh karena itu penilaian 

saham secara akurat sangatlah diperlukan guna meminimalkan risiko sekaligus 

membantu investor mendapatkan keuntungan yang wajar.  

Menurut survey tahunan dari  Price waterhouse Coopers (PwC, Juni 

2016), tahun 2015 merupakan tahun penuh tantangan bagi sektor pertambangan. 

Sebanyak 40 perusahaan pertambangan global terbesar mencatat kerugian bersih 

kolektif sebesar US$27 miliar. Hal tersebut merupakan yang pertama dalam 

sejarah di mana kapitalisasi pasar turun sebesar 37%. Penurunan ini bahkan telah 
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secara efektif menghapus keuntungan yang diperoleh selama siklus super 

komoditas, diikuti dengan pelepasan aset atau penutupan usaha. 

Sacha Winzenried, Lead Adviser for Energy, Utilities & Mining PwC 

Indonesia menjelaskan kapitalisasi pasar keseluruhan perusahaan pertambangan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia turun dari Rp 255 triliun pada tanggal 31 

Desember 2014 menjadi Rp 161 triliun pada tanggal 31 Desember 2015. 

Penurunan sebesar 37% ini terutama dipicu oleh jatuhnya harga komoditas. 

Serupa dengan perusahaan pertambangan global, perusahaan pertambangan di 

Indonesia juga terus berfokus pada produktivitas, pengurangan biaya dan disiplin 

modal selama masa sulit industri tersebut. PwC juga menemukan beberapa hal 

yang disampaikan dalam laporannya dimana para investor 40 perusahaan 

pertambangan terbesar di dunia menyia-nyiakan manfaat yang didapatkan dari 

periode mining boom. Hal ini disebabkan karena keputusan investasi dan 

pengelolaan modal para investor yang buruk. Pemegang saham hanya fokus pada 

fluktuasi harga komoditas dan imbal hasil jangka pendek daripada sudut pandang 

investasi jangka panjang yang dibutuhkan pada sektor pertambangan. 

Pergerakan saham di sektor pertambangan pada tahun 2015 dapat dilihat 

pada Gambar 1.1  
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Gambar 1.1 Pergerakan Saham Sektor Pertambangan 2015  

Sumber: Bareksa, data diolah  

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sampai dengan 

akhir tahun 2015 saham-saham di sektor pertambangan semakin melemah. Saham 

perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) harus rela turun sekitar 71,27% 

sejak awal 2015. Perusahaan tambang lain yang juga ikut terkena imbas adalah PT 

Bukit Asam Tbk (PTBA) yang harga saham anjlok 63,20%. Saham PT Adaro 

Energy Tbk (ADRO) juga harus menurun 52,40% sejak awal  2015. Jatuhnya 

saham-saham tambang disebabkan aturan larangan ekspor bahan mineral mentah 

oleh pemerintah pada 2014. Ketidaksiapan perusahaan mengolah bahan mineral 

mentah menjadi barang jadi berakibat fatal yaitu menurunnya nilai ekspor 

perusahaan. Hal itulah yang menyebabkan return saham perusahaan menurun. 

Perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya membutuhkan 

tambahan modal yang tidak sedikit. Kebutuhan tambahan modal dapat diperoleh 
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dengan cara hutang atau dengan menambah jumlah kepemilikan saham dengan 

penerbitan saham baru. Pasar modal menjadi sarana perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dana dengan menjual saham atau obligasi. Investasi dan pendanaan 

merupakan hal yang paling krusial dalam suatu perusahaan. Salah satu contoh 

investasi adalah saham yang menunjukkan adanya kepemilikan atas suatu 

perusahaan sesuai dengan seberapa besar nominal saham yang dibeli. Hanya 

perusahaan yang sudah go public atau perusahaan yang sudah secara terbuka 

menjual kepemilikan perusahaannya untuk masyarakat luas.  

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang penting bagi 

investor dalam mengambil keputusan investasi. Manfaat laporan keuangan 

tersebut menjadi optimal bagi investor apabila investor tersebut dapat 

menganalisis lebih lanjut melalui analisis laporan keuangan. Rasio keuangan 

berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi 

keuangan perusahaan saat ini dan masa mendatang, serta berbagai pedoman bagi 

investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. Investor harus 

melakukan penilaian harga saham terlebih dahulu agar dapat memperoleh tingkat 

pengembalian saham (return) dan keuntungan yang sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Naik turunnya harga pasar saham di pasar modal menjadi sebuah 

fenomena yang menarik untuk dibicarakan terkait dengan perolehan return yang 

diharapkan itu sendiri. Berikut ini merupakan tabel harga penutupan saham per 
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sub sektor tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang bisa dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:  

 

Tabel 1.1 Persentase Harga Penutupan Saham pada Sektor Pertambangan 

SUB SEKTOR 
Tahun 

Rata-Rata 
2013 2014 2015 2016 2017 

Batu Bara  -24%  -29%  -45%  -4%  5%  -19% 

Minyak dan Gas Bumi  -5%  50%  -60%  13%  -47%  -10% 

Logam dan Mineral Lainnya -21%  -9%  -10%  2%  13%  -5% 

Batu-batuan -1%  81%  -29%  9%  15%  15% 

Sumber: Sahamok.com, 2019 

Menurut Ang (1997) dalam melakukan investasi saham di pasar modal 

dipengaruhi oleh informasi yang berkaitan dengan data keuangan historis suatu 

perusahaan dan informasi makro ekonomi. Informasi keuangan perusahaan bisa 

dilihat dari rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan yang sering digunakan untuk 

memprediksi return saham antara lain earning per share (Fitriani dan Sumiyarsih, 

2015; Handayani dan Zulyanti, 2018), price earning ratio (Hartati, 2010; 

Solihatun, 2017), return on asset (Sudarsono dan Sudiyanto, 2016; Aryaningsih et 

al., 2018; Handayani dan Zulyanti, 2018), return on equity (Fitriani dan 

Sumiyarsih, 2015),  debt to equity ratio  (Fitriani dan Sumiyarsih, 2015; 

Sudarsono dan Sudiyanto, 2016; Handayani dan Zulyanti, 2018), nilai tukar 

rupiah (Sudarsono dan Sudiyanto, 2016), tingkat suku bunga (Sudarsono dan 

Sudiyanto, 2016), dan inflasi (Sudarsono dan Sudiyanto, 2016). 
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Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yakni 

profitabilitas, leverage,  dan market ratio. Alasan penelitian ini mengambil ketiga 

rasio tersebut karena: 1) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 2) rasio 

leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan hutang, dan 3) market ratio merupakan rasio atau 

perbandingan harga saham terhadap pendapatan (earning) perusahaan.  

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri 

(Sartono, 2010). Dengan meningkatnya laba perusahaan, maka harga saham pun 

akan meningkat dan dengan begitu return yang didapat juga semakin besar. Hal 

ini dapat memberikan sinyak kepada investor untuk memiliki saham tersebut 

sehingga return saham meningkat. Hal ini mendukung penelitian Prihantini 

(2009) dan Ken dan Isnurhadi (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh terhadap return saham. 

Leverage menggambarkan proporsi atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya (Sartono, 2010). Ketika jumlah utang mengalami 

peningkatan yang cukup besar, maka tingkat leverage akan menurun hal tersebut 

akan berdampak dengan menurunnya nilai (return) saham perusahaan. Hal ini 

membuat investor tidak tertarik untuk memiliki saham perusahaan karena return 

yang diharapkan akan sedikit. Hal ini mendukung dari penelitian Prihantini (2009) 

yang menyatakan bahwa leverage mempengaruhi return saham namun tidak 
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mendukung hasil penelitian dari Subalno (2010) dan Isnurhadi (2013) yang 

menyatakan leverage tidak berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan 

market ratio merupakan rasio yang menggambarkan harapan-harapan investor 

terhadap investasi yang ditanamkan. 

Dalam hal ini riset-riset sebelumnya yang meneliti tentang return saham 

telah banyak dilakukan dan masih ditemukan adanya inkonsistensi. Seperti ROA 

yang menjadi salah satu variabel dalam beberapa penelitian untuk diuji 

pengaruhnya terhadap return saham. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil 

yang bervariasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono dan Sudiyanto 

(2016) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Zubaidah (2018) 

juga menemukan bukti bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap return saham 

Disisi lain Sari (2013), Aryaningsih et al., (2018) dan Handayani dan Zulyanti 

(2018), menemukan bukti bahwa ROA berpengaruh terhadap return saham. 

Penemuan ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ROA mempengaruhi return 

saham perusahaan. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh ROE terhadap return saham juga 

menemukan hasil yang bervariasi. Aryaningsih et al., (2018) menunjukkan hasil 

bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap return saham. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Fitriani dan Sumiyarsih (2015) dan Zubaidah (2018) menemukan 

hasil bahwa ROE berpengaruh positif terhadap return saham. 
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Sama halnya dengan ROA dan ROE penelitian mengenai pengaruh DER 

terhadap return saham masih ditemukan adanya research gap. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Zubaidah (2018) menunjukkan bahwa DER tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Di sisi lain penelitian Fitriani dan Sumiyarsih 

(2015) dan Handayani dan Zulyanti (2018) menemukan bukti bahwa DER 

berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Sudarsono dan Sudiyanto, 2016 menemukan hasil bahwa DER berpengaruh 

negatif terhadap return saham. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh EPS terhadap return saham juga 

menemukan hasil yang bervariasi. Hartati (2010) menunjukkan bahwa EPS tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Sejalan dengan hasil tersebut Zubaidah 

(2018) dan Aryaningsih et al., (2018) memperoleh hasil yang sama, dimana EPS 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Namun disisi lain,  Fitriani dan 

Sumiyarsih (2015) serta Handayani dan Zulyanti (2018)  menemukan bukti bahwa 

EPS berpengaruh positif terhadap return saham. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Afzal dan Rohmah (2012) menemukan hasil bahwa EPS 

berpengaruh negatif terhadap return saham. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh PER terhadap return saham juga 

masih ditemukan adanya research gap. Penelitian Verawaty et al., (2015) 

menunjukkan bahwa PER tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini 

disebabkan karena tidak stabilnya harga saham dan naik turunnya net income 

menemukan bukti bahwa PER berpengaruh positif terhadap return saham. 
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Sedangkan Herbina (2016) justru menemukan bukti bahwa PER berpengaruh 

negatif terhadap return saham. 

Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah diuraikan, peneliti 

tertarik untuk mengkaji ulang dan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Leverage, dan Market Ratio terhadap Return Saham”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa di antaranya permasalahan pada penelitian ini yaitu 

mengenai return saham. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi return saham 

adalah sebagai berikut: 

1. Tinggi rendahnya profitabilitas 

2. Tinggi rendahnya leverage 

3. Tinggi rendahnya inflasi 

4. Tinggi rendahnya nilai tukar rupiah 

5. Tinggi rendahnya Economic value added 

6. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga 

7. Tinggi rendahnya risiko sistematis 
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1.3. Cakupan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan terlalu meluas, maka penulis 

memberikan cakupan masalah atau batasan masalah terhadap variabel dan 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari profitabilitas, leverage, dan market 

ratio. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah return 

saham. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan 

pertambangan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah return on assets berpengaruh positif signifikan terhadap return saham?  

2. Apakah return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap return saham?  

3. Apakah debt to total asset ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham?  

4. Apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham?  

5. Apakah earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham?  

6. Apakah price earning ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham?  
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1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh return on assets 

terhadap return saham?  

2. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh return on equity 

terhadap return saham?  

3. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh debt to total asset 

ratio terhadap return saham?  

4. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh debt to equity ratio 

terhadap return saham?  

5. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh earning per share 

terhadap return saham?  

6. Menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh price earning ratio 

terhadap return saham?  

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memverifikasi beberapa teori yang dirujuk 

dalam penelitian ini yaitu signaling theory yang berkaitan dengan pengaruh 
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profitabilitas, leverage, dan market ratio terhadap return saham.  Apabila 

dalam pembuktian empiris menunjukkan adanya pengaruh signifikan maka 

teori-teori tersebut dapat diverifikasi dan diimplementasikan. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan secara 

empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham serta dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.  

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Civitas Akademika  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan 

perbandingan untuk memunculkan ide dan gagasan baru yang berguna 

bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan return saham. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam 

upaya pengelolaan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang. 

c. 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. 
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1.7 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas topik mengenai  

return saham. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat 

pada studi kasus penelitian yaitu hanya berfokus pada perusahaan pertambangan. 

Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan dengan potensi yang kaya akan 

sumber daya alam, sehingga dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-

perusahaan sektor perkembangan. Akibatnya, industri pertambangan memerlukan 

biaya investasi yang sangat besar, berjangka panjang, syarat risiko dan adanya 

ketidakpastian yang tinggi, menjadikan return saham sebagai isu utama terkait 

dengan pengembangan perusahaan.  

Perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

tahun penelitian yang digunakan yaitu tahun 2015-2018 yang merupakan tahun 

terbaru penelitian. Penelitian ini juga menggabungkan variabel keuangan 

profitabilitas, leverage, dan market ratio dalam memprediksi pengaruhnya 

terhadap return saham. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. KajianTeori Utama (Grand Theory)  

a. Teori Sinyal 

Teori Sinyal (signaling theory) berawal dari tulisan George Akerlof pada 

karyanya pada tahun 1970 “The Market for Lemons” yang memperkenalkan 

istilah informasi asimetris (assymetri information). Akerlof (1970)  mempelajari 

fenomena ketidakseimbangan informasi mengenai kualitas produk antara pembeli 

dan penjual, dengan melakukan pengujian terhadap pasar mobil bekas (used car). 

Akerlof (1970) menemukan bahwa ketika pembeli hanya memiliki persepsi umum 

mengenai produk dan tidak memiliki informasi terkait spesifikasi produk tersebut, 

maka pembeli menilai semua produk pada harga yang sama, baik produk yang 

berkualitas tinggi ataupun yang berkualitas rendah. Hal ini akan merugikan 

penjual produk berkualitas tinggi. Kondisi dimana penjual memiliki informasi 

lebih atas pihak lain (pembeli) disebut Advers selection. Advers selection dapat  

dikurangi apabila penjual mengkomunikasikan produk mereka dengan 

memberikan sinyal berupa informasi tentang kualitas produk yang mereka miliki.  

Teori sinyal dikembangkan dalam model keseimbangan sinyal (basic 

equillbrium signalling model) dengan memberikan ilustrasi pada pasar tenaga 

kerja (job market) dan mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja 
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yang baik menggunakan informasi finansial untuk mengirimkan sinyal ke pasar. 

cost of signal pada bad news lebih tinggi dari pada good news, dan perusahaan 

yang memiliki bad news mengirimkan sinyal yang tidak kredibel. Hal tersebut 

memotivasi manajer untuk mengungkapkan informasi private untuk mengurangi 

asimetri dengan harapan dapat mengirimkan sinyal yang baik (good news) tentang 

kinerja perusahaan ke pasar.  

Asumsi dari signaling theory adalah para manajer perusahaan memiliki 

informasi yang lebih akurat mengenai perusahaan yang tidak diketahui oleh pihak 

luar (investor). Hal ini akan mengakibatkan suatu asimetri informasi antara pihak-

pihak yang berkepentingan (Jogiyanto, 2000). Asimetri informasi adalah suatu 

kondisi dimana informasi privat yang hanya dimiliki investor-investor yang 

mendapat informasi saja. Hal tersebut dapat dilihat jika semua informasi 

mengenai semua hal yang mempengaruhi perusahaan tidak disampaikan secara 

penuh. Informasi tersebut akan direspon oleh pasar sebagai suatu sinyal terhadap 

suatu kejadian yang akan mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin melalui 

harga saham (Jogiyanto, 2000).   

Manajer pada umumnya termotivasi untuk segera mungkin 

menyampaikan informasi yang baik mengenai perusahaannya ke publik, misalnya 

melalui jumpa pers. Namun pihak di luar perusahaan tidak tahu kebenaran dari 

informasi yang disampaikan tersebut. Jika manajer dapat memberi sinyal yang 

meyakinkan, maka publik akan terkesan dan hal ini akan tercermin pada harga 

sekuritasnya. Jadi dapat disimpulkan karena adanya asymetric information, 
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pemberian sinyal kepada investor atau publik melalui keputusan-keputusan 

menajemen menjadi sangat penting (Atmaja, 2008). 

Hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi 

keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham 

dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pasar modal yang efisien diartikan sebagai 

pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi 

yang relevan (Husnan, 2005). Menurut Maria (2006) kualitas keputusan investor 

dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan dalam laporan 

keuangan. Kualitas informasi tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri 

informasi yang timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibanding pihak eksternal 

perusahaan.  

Jogiyanto (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang baik dengan 

sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan 

dapat membedakan perusahaan yang berkualiatas baik dan buruk. Agar sinyal 

tersebut baik, maka harus dapat ditangkap dan dipresepsikan baik serta tidak 

mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk. Dengan 

demikian, lamanya jangka waktu audit laporan keuangan akan menyebabkan 

ketidakstabilan harga saham, sehingga investor mengartikannya sebagai audit 

delay karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan keungannya. Hal 

ini yang kemudian berdampak pada menurunnya harga saham perusahaan. 

Jogiyanto (2000). menyatakan bahwa sinyal dapat juga berupa informasi 

mengenai apa yang dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan 
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pemilik, atau dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Informasi yang lengkap, 

relevan, akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Jika informasi sudah 

diumumkan dan pelaku pasar sudah menerima informasi maka para pelaku pasar 

akan terlebih dahulu mengintrepetasikan dan menganalisis informasi. Apabila 

informasi keuangan yang ditunjukkan dengan rasio profitabilitas, leverage, 

maupun rasio pasar memiliki penilaian yang baik maka informasi yang diterima 

investor merupakan good news sehingga investor tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham dan berujung pada perubahan harga saham. Sebaliknya bila 

informasi keuangan menunjukkan penilaian buruk maka informasi yang diterima 

investor adalah bad news dan mempengaruhi perdagangan serta harga saham pula 

(Khairudin dan Wandita, 2017). Adanya perubahan pada harga saham nantinya 

akan berdampak pada return saham pula. Sehingga sinyal perusahaan sangat 

penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi. 

2.1.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.1.2.1. Return Saham 

Return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya (Hadi, 2015). Tanpa adanya keuntungan yang 

dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya pemodal tidak melakukan investasi. 

Setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan 

utama untuk mendapatkan keuntungan yang disebut return baik secara langsung 
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maupun tidak langsung. Terdapat instrumen investasi yang tidak memberikan 

tingkat return tertentu secara tetap dan periodik. Sumber return dalam investasi 

terdiri dari dua komponen utama, yaitu deviden yield dan capital gain.  

Deviden Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas 

atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Perusahaan 

tidak diharuskan oleh hukum untuk selalu membayar dividen kepada pemegang 

saham biasa. Besarnya deviden yang dibagikan tergantung dari besar kecilnya 

laba yang diperoleh perusahaan kebijakan pembagian deviden. Dalam menetapkan 

besarnya deviden yang dibagikan kepada pemegang saham, perusahaan 

menetapkan kebijakan berupa deviden payout ratio, yang merupakan penetapan 

persentase laba bersih yang dibagikan. Deviden yang diberikan oleh badan usaha 

dapat berupa deviden kas maupun deviden saham yang pembayarannya diberikan 

secara periodic. Menurut Gumanti (2013) perhitungan deviden dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =  
𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
 

di mana:  

𝐷𝑡  = Deviden kas yang dibayarkan  

𝑃𝑡−1 = Harga saham pada periode t-1 

Sedangkan Capital Gain (loss) merupakan kenaikan (penurunan) harga 

dari surat berharga yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor. 

Pendapatan yang berasal dari capital gain disebabkan oleh harga jual saham lebih 

besar dari pada harga belinya. Capital gain terjadi jika harga pasar dinilai 

sekarang lebih tinggi dari harga perolehannya. Sedangkan Capital losses 
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merupakan kerugian pemegang saham karena yang dimilikinya dijual pada harga 

yang lebih rendah dari harga belinya. Capital gain atau capital losses ini dikaitkan 

dengan pertumbuhan pada pendapatan pertahun. Menurut Jogiyanto  (2013) 

capital gain/losses dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai 

berikut : 

 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠) =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃㘭−1
 

di mana:  

𝑃𝑡  = Harga saham pada periode t  

𝑃𝑡−1 = Harga saham pada periode t-1  

Komponen dasar yield adalah komponen return yang didapat dari hasil 

investasi secara periodik berupa dividen. Komponen kedua juga penting 

khususnya dalam perdagangan saham biasa (common stock) karena komponen ini 

merupakan apresiasi dari harga suatu aset yang dinamakan Capital gain (loss). 

Capital gain secara sederhana adalah selisih dari harga jual dan harga beli saham. 

Jika harga jual lebih besar dari harga beli maka disebut capital gain. Jika harga 

jual lebih rendah dari harga beli maka disebut capital loss. Menurut (Aryaningsih 

et al., 2018) perhitungan return saham dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅it =  
𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

di mana:  

𝑅it  = Return saham i periode t  

𝑃𝑡 = Harga saham periode t  

𝑃𝑡−1  = Harga saham priode sebelum t  
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Return saham memungkinkan seseorang investor untuk membandingkan 

keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai saham pada berbagai 

tingkat pengembalian yang diinginkan, selain itu juga return saham memiliki 

peran yang sangat signifikan didalam menentukan nilai sebuah saham. Salah satu 

cara untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dengan melihat kinerja 

perusahaan. Investor dapat menilai kinerja keuangan perusahaan melalui analisis 

laporan keuangan sebelum melakukan investasi. Kinerja perusahaan yang baik 

pada suatu perusahaan akan memberikan tingkat return yang lebih tinggi dari 

pada perusahaan yang meiliki kinerja keuangan yang buruk namun ada beberapa 

faktor yang harus diperhatikan investor yang mempengaruhi return saham. 

2.1.2.2 Profitabilitas 

Profit merupakan hasil dari kebijakan manajemen. Oleh karena itu, 

kinerja perusahaan dapat diukur dengan profit. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan profit disebut profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa 

efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen.  

Return on assets (ROA) menurut Brigham dan Houston (2014) adalah 

rasio laba bersih terhadap total asset digunakan untuk mengukur pengembalian 

atas total asset setelah bunga dan pajak. Menurut Harahap (2010) rasio 

profitabilitas ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memndapatkan laba melalui semua kemampuan dan semua sumber yang 

ada. Dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah menggambarkan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang biasanya ditunjukkan dari 
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laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi perusahaan 

tersebut.  

Menurut Sartono (2010) dalam Putri dan Soekardan (2018) secara umum 

terdapat empat jenis pengukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat 

profitabilitas, diantaranya:  

1. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) 

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan 

penjualan. Semakin baik grosss profit margin, maka semakin baik pula 

operasional perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa gross profit margin 

sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan 

meningkat, maka gross profit margin akan menurun, begiru pula sebaliknya. 

Berikut rumus untuk menghitung gross profit margin menurut Sartono (2010): 

𝐺𝑃𝑀 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 −  𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

2. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara 

pengukuran rasio ini yaitu dengan membandingkan penjualan yang sudah 

dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dengan penjualan. Margin laba 

yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan 

hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjuaalan. Berikut rumus untuk 

menghitung net profit margin menurut Sartono (2010) : 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
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3. Return on Asset  

Return on Asset (ROA) adalah menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya. Berikut ini perhitungan ROA 

sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih et al., (2018) yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

4. Return on Equity  

Return on Equity (ROE) adalah mengukur kemampuan perusahaan 

memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur 

tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau 

pemegang saham perusahaan.  Berikut ini perhitungan ROE sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih et al., (2018) yaitu: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On 

Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). ROA digunakan untuk memberikan 

informasi sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa 

menghasilkan laba. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi berupaya untuk 

memenuhi kepentingan stakeholder dan memberikan sinyal positif bagi pasar. 

ROA juga dianggap lebih baik dalam konteks tata kelola perusahaan karena 
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mencerminkan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan dan 

sumber daya lainnya untuk menghasilkan keuntungan (Sufian dan Habibullah, 

2010). 

2.1.2.3. Leverage  

Menurut Syahyunan (2015) leverage adalah untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutang-hutangnya atau dengan 

kata lain rasio ini dapat pula digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan 

mendanai kegiatan usahanya apakah lebih banyak menggunakan utang atau 

ekuitas. Ada beberapa jenis rasio leverage yang sering digunakan. Berikut ini 

adalah jenis rasio menurut beberapa penulis adalah sebagai berikut:  

1) Debt to Total Asset Ratio 

Debt to Total Asset Ratio (DAR) adalah rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Menurut Gitman dan Zutter (2015) DAR dapat diformulasikan sebagai berikut:  

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

2) Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah merupakan perbandingan hutang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Menurut Fitriani dan 

Sumiyarsih, (2015) rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:  

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑡𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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2.1.2.4. Market Ratio (Rasio Pasar) 

Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba 

dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan manajemen petunjuk 

mengenaiapa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta 

prospek di masa mendatang (Brigham dan Houston, 2001). Rasio pasar dibagi 

menjadi tujuh jenis, yaitu: Dividend Yield (DY), Dividend per Share (DPS), 

Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dividend Payout Ratio 

(DPR), Book Value per Share (BVS), dan Price to Book Value (PBV).  

1) Earning Per Share (EPS)  

Earning per Share (EPS) merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan jumlah saham beredar. Berikut ini perhitungan EPS sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih et al., (2018) yaitu: 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

Dan jika perusahaan tersebut terdapat saham preferen maka rumusnya 

sedikit berbeda, yaitu:  

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 

Ekspektasi pendapatan yang akan diperoleh merupakan faktor penentu 

harga saham. Saham dengan return tertinggi pada umunya memiliki pendapatan 

yang lebih besar daripada yang diperkirakan, sedangkan saham dengan return 

terendah memiliki pendapatan di bawah perkiraan. Harga saham cenderung 

mengantisipasi dengan cepat pengumumn pendapatan (earning) dengan bergerak 

tepat sebelum pengunguman dilakukan. Jadi earning per share memiliki 
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hubungan positif dengan harga saham, sehingga apabila jumlah earning per share 

meningkat maka harga sahamakan naik begitu juga tingkat pengembalian 

investasi, dan sebaliknya. Menurut Haruman dan Tendi, (2005) dan Christanty, 

(2009) EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  

2) Price Earning Ratio (PER)  

Price Earning Ratio (PER) merupakan rasio antara harga saham dengan 

pendapatan setiap lembar saham, dan merupakan indikator perkembangan atau 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang (prospects of the firm). 

Semakin tinggi rasio PER, semakin tinggi pertumbuhan laba yang diharapkan oleh 

pemodal. Sebagaimana penelitian Kurniatun dan Saryadi (2015) rasio PER dapat 

diformulasikan sebagai berikut:  

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 
 

Rasio ini menunjukkan seberapa tinggi suatu saham dibeli oleh investor 

dibandingkan dengan laba per lembar saham. Kalau PER perusahaan tinggi, 

berarti saham perusahaan dapat memberikan return yang besar bagi investor 

(Dharmastuti, 2004). Sedangkan menurut  Haruman dan Tendi, (2005) price 

earning ratio merupakan rasio antara harga saham dengan pendapatan setiap 

lembar saham, dan merupakan indikator perkembangan atau pertmbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang. Price earning ratio memiliki hubungan 

positif dengan harga saham, sehingga jika price earning ratio meningkat maka 

harga saham juga akan semakin besar, begitu juga tingkat pengembalian investasi 

saham, dan sebaliknya  (Haruman dan Tendi, 2005). 
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2.1.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian mengenai return saham telah banyak dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian satu dengan 

penelitian lain, baik dari segi variabel yang digunakan maupun hasil dari 

penelitiannya. Hasil penelitian yang berbeda menunjukkan adanya kontra antara 

peneliti satu dengan peneliti lainnya. Berikut tabel ringkasan yang menunjukkan 

penelitian terhadap return saham dari penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

Mariani et al 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas dan 

Leverage Terhadap 

Return Saham  

Dependen:  

Return Saham  

Independen:  

1. Profitabilitas  

2. Leverage  

Profitabilitas 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

return saham.  

Leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

return saham.  

Idawati dan 

Wahyudi (2015) 

  

The Effect of 

Financial Leverage 

and Market Size on 

Stock Returns on 

the Ghana Stock 

Exchange: 

Evidence from 

Selected Stock in 

the Manufacturing 

Sector 

Dependen:  

Return Saham  

Independen:  

1. Earning per 

Share  

2. Return on 

Assets  

Earning per Share 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

harga saham.  

Return on Assets 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

harga saham.  

Cordeiro da 

Cunha Araújo 

dan André 

Veras Machado 

(2018) 

Book to Market 

Ratio, Return on 

Equity and 

Brazilian Stock 

Returns 

Dependen:  

Return Saham  

Independen:  

Book to Market 

Ratio dan ROE 

Book to Market Ratio 

berpengaruh positif dan 

sginifikan terhadap 

return saham. ROE 

berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap 

return saham 
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Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

Dika Parwati 

dan Merta 

Sudiartha 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas, dan 

Penilaian Pasar 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan 

Manufaktur  

 

Dependen:  

Return Saham  

Independen:  

1. Profitabilitas  

2. Leverage  

3. Likuiditas  

4. Penilaian 

Pasar  

1. ROA berpengaruh 

positif dan sginifikan 

terhadap return 

saham.  

2. DER berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap return 

saham.  

3. Current Ratio 

berpengaruh positif 

dan signifikan.  

terhadap return 

saham.  

4. PER berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return 

saham. 

Anwaar (2016)  Impact of Firms 

Performance on 

Stock Returns 

(Evidence from 

Listed Companies 

of FTSE-100 Index 

London, UK)  

Dependen:  

Return Saham  

Independen:  

1. EPS  

2. QR  

3. ROA  

4. ROE  

5. NPM  

 

EPS berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap return saham.  

QR berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap return saham.  

ROA berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap return saham. 

ROE berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

return saham. NPM 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

return saham.  

    

    

    

 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

Evans et al.  

(2014)  

The Effect of 

Financial Leverage 

and Market Size on 

Stock Returns on 

the Ghana Stock 

Exchange: 

Evidence from 

Selected Stock in 

the Manufacturing 

Sector. 

 

Dependen:  

Return Saham  

Independen:  

1. Leverage  

2. Ukuran  

 

1. Leverage 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham.  

2. Ukuran berpengaruh 

signifikan terhadap 

return saham.  

 

Bozkurt dan 

Kaya (2015) 

The Effect of 

global Political 

Events in the Arab 

Spring on Stock 

Returns: The Case 

of Turkey 

Variabel 

dependen: 

Return Saham 

Variabel 

Independen: 

Risiko Investasi 

 

Risiko Investasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap return saham 

Putra dan 

Kindangen, 

(2016) 

The Influence of 

Fundamental 

Factors on Stock 

Return (Case 

Study : Company 

Listed In LQ45 

2011-2014) 

Variabel 

independen 

menggunakan 

ROA, EPS, dan 

NPM. 

ROA, CR, EPS, dan 

NPM mempengaruhi 

return saham secara 

bersamaan 

Ismayanti dan 

Yusniar (2014) 

Pengaruh Faktor 

Fundamental dan 

Risiko (Beta) 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan yang 

Termasuk Dalam 

Indeks LQ45. 

Variabel 

independen 

menggunakan 

EPS, NPM, dan 

Beta. 

a.  DER, EPS, 

NPM, dan Beta 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap return 

saham. 

b.  ROE, PER tidak 

berpengaruh 

terhadap return 

saham. 

 

Djajadi dan 

Yasa, (2018) 

Analisis Pengaruh 

Earning Per Share, 

Debt to 

Equity Ratio 

 

independen 

menggunakan 

earning per 

share. 

EPS, DER, dan Growth 

tidak dapat 

membuktikan 

hipotesis awal. 
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2.2. Kerangka Berpikir 

2.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Return Saham  

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, 

dan modal saham yang tertentu. Berdasarkan teori sinyal rasio profitabilitas 

merupakan sinyal dari perusahaan yang dapat menggambarkan keberhasilan 

manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal yang dimilikinya. 

Keberhasilan manajemen dalam mengelola asetnya dapat diukur dengan rasio 

return on asset.  

Menurut Brigham dan Houston (2014) mengatakan bahwa Return on 

Assets adalah rasio laba bersih terhadap total aset dengan mengukur pengembalian 

atas total aset. Menurut Subramanyam dan Wild (2013) Return on Assets 

menunjukkan kemampuan dalam mengelola aset yang menghasilkan laba sebelum 

pajak. Return on Assets merupakan salah satu indikator keuangan yang sering 

digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Semakin besar Return on Assets 

maka kinerja suatu perusahaan akan semakin baik pula, karena tingkat 

pengembalian (return) akan semakin besar pula.  

Perusahaan dengan Return on Assets yang besar akan menarik minat para 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, karena 

keuntungan yang akan mereka terima besar, demikian juga sebaliknya. Sehingga 

Return on Assets berpengaruh positif terhadap return saham. Semakin tinggi nilai 

ROA menunjukkan semakin efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya untuk 

menghasilkan laba bersih. Hal ini akan semakin membuat para investor berminat 
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untuk memiliki saham dari perusahaan tersebut. Semakin meningkatnya daya tarik 

investor maka, harga saham juga akan cenderung meningkat.  

Sejalan dengan penelitian dari yang menyatakan bahwa tingkat 

profitabilitas yang diukur dengan return on assets berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham. Semakin tinggi return on assets maka semakin 

meningkatkan daya tarik investor sehingga return saham meningkat. Return on 

assets yang tinggi akan menggambarkan semakin baik kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Sehingga, memberikan indikasi bahwa pengembalian 

yang akan diterima investor akan tinggi dan investor akan tertarik untuk membeli 

saham tersebut, hal itu menyebabkan return saham di pasar saham cenderung 

naik. Sedangkan apabila nilai return on assets semakin rendah, maka perusahaan 

dianggap kurang efisien dalam memanfaatkan aktivanya. 

Return on equity adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. 

Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham untuk mengetahui efektifitas dan 

efesiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Return On Equity menurut Brigham dan  Houston (2014) adalah rasio 

laba bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham biasa. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas 

modal sendiri atau seluruh modal yang ada. Return on Equity merupakan salah 

satu indikator yang digunakan pemegang saham untuk mengukur keberhasilan 

bisnis yang dijalani.  
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Return on Equity merupakan salah satu alat analisis dari rasio 

profitabilitas. Alat analisis ROE mengukur perbandingan antara laba bersih yang 

dihasilkan untuk setiap ekuitas keuangan karena dengan melakukan pengukuran 

menggunakan ROE dapat mengukur bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan 

modal yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROE 

berarti kinerja perusahaan semakin bagus. Return on Equity (ROE) mencerminkan 

seberapa besar return yang dihasilkan bagi pemegang saham atas setiap rupiah 

yang ditanamakannya (Hadi, 2015). Hubungan antara ROE dengan harga saham 

adalah sebagaimana perusahaan dapat mendapatkan feedback atas ekuitas yang 

dimiliki oleh pemegang saham berupa keuntungan nantinya akan dibagikan 

kepada pemegang sahamnya sehingga membuat para investor berminat untuk 

memiliki saham dari perusahaan tersebut. Semakin meningkatnya daya tarik 

investor maka, harga saham juga akan cenderung meningkat. Sehingga semakin 

besar ROE yang diperoleh perusahaan secara tidak langsung akan meningkatkan 

harga sahamnya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Return on assets berpengaruh positif terhadap return saham 

H2: Return on equity berpengaruh positif terhadap return saham. 

2.2.2. Pengaruh Laverage terhadap Return Saham  

Leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian dari modal sendiri atau ekuitas 

yang digunakan untuk membayar hutang.  Debt to total asset ratio merupakan 

ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan 

besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Semakin rendah debt ratio maka 
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akan meningkatkan laba sehingga semakin besar jaminan kreditor untuk 

pengembalian atas pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan (Hadi, 2015).  

Debt to Total Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Apabila rasionya tinggi maka 

pendanaan dengan utang semakin banyak, yang artinya semakin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan 

perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 

dimilikinya. Demikian pula bila rasionya rendah maka semakin kecil perusahaan 

dibiayai dengan utang.  

Meningkatnya nilai Debt to Total Asset Ratio (DAR) maka akan 

meningkatkan jumlah pinjaman perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang 

yang tinggi akan membuat investor enggan menanamkan modalnya. Apabila 

perusahaan tidak memperoleh keuntungan maka perusahaan tidak akan mampu 

membayar seluruh kewajibannya. Hal ini mencerminkan kondisi yang kurang baik 

kinerja perusahaan sehingga dapat menyebabkan menurunnya minat investor 

untuk membeli saham. Hal ini akan berdampak pada turunnya harga saham 

sehingga tingkat pengembaliannya (return) pun  ikut mengalami penurunan.  

Menurut Hadi (2015) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio 

menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang 

kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga 

rasio leverage. Rasio ini mengukur seberapa besar harga saham yang ada dipasar 

dibandingkan dengan nilai buku sahamnya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan 

perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi.  
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Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio leverage yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk dijadikan jaminan 

semua hutang perusahaan. Debt to Equity Ratio merupakan rasio hutang yang 

digambarkan dengan perbandingan antara seluruh hutang, baik hutang jangka 

panjang maupun hutang jangka pendek, dengan modal perusahaan. Debt to Equity 

Ratio mengukur kemampuan modal sendiri perusahaan untuk dijadikan jaminan 

semua hutang (Brigham dan Houston, 2014). Perusahaan dengan debt to equity 

rendah akan mempunyai resiko kerugian lebih kecil ketika keadaan ekonomi 

merosot, namun ketika kondisi ekonomi membaik, kesempatan memperoleh laba 

rendah. Sebaliknya perusahaan dengan rasio leverage tinggi, beresiko 

menanggung kerugian yang besar ketika keadaan ekonomi merosot, tetapi 

mempunyai kesempatan memperoleh laba besar saat kondisi ekonomi membaik.  

Dikaitkan dengan teori sinyal, investor akan menangkap informasi 

mengenai kenaikan DER perusahaan. Kenaikan DER dianggap sebagai sinyal 

negatif bagi investor. Menurut Ang (1997) mengatakan bahwa tingkat DER yang 

tinggi menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibandingkan modal 

sendiri. Perusahaan dengan DER yang tinggi lebih banyak menggunakan hutang 

dalam struktur modalnya. Karena itu investor akan merespon negatif terhadap 

informasi kenaikkan DER tersebut. Ang (1997) lebih lanjut menjelaskan bahwa 

semakin tinggi DER mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi, selain 

itu beban perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) juga semakin besar. 

Akibatnya investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki DER 

yang tinggi. Hal tersebut akan mengurangi minat investor dalam menanamkan 
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dananya dalam perusahaan tersebut, akibatnya berpengaruh terhadap harga saham 

yang berarti return sahamnya juga akan turun. Sejalan dengan penelitian Sugiarto 

(2011) menunjukkan hasil bahwa DER memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap return saham. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H3: DAR berpengaruh negatif terhadap return saham. 

H4: DER berpengaruh negatif terhadap return saham. 

2.2.3. Pengaruh Market Ratio terhadap Return Saham  

Rasio nilai pasar menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba 

dan nilai buku per saham. Earning per share adalah rasio yang digunakan untuk 

membandingkan laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. EPS merupakan 

rasio yang menunjukkan bagian laba dari setiap lembar sahamnya yang diterima 

pemegang saham. Jika mengetahui laba per lembar saham tersebut pihak investor 

dapat membuat keputusan dalam menanamkan modalnya. Terdapat korelasi 

positif antara informasi laba terhadap harga saham. Perubahan terhadap harga 

saham akan berpengaruh pada return saham yang diperoleh dari capital gain. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Magdalena dan Nugroho (2011) dan Siregar, 

Situmorang, et al., (2016) menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh positif terhadap return saham, dimana Earning Per Share (EPS) 

yang tinggi mencerminkan pendapatan per lembar saham yang tinggi, sehingga 

mengakibatkan permintaan terhadap saham tersebut meningkat dan meningkatkan 

harga saham yang akan mengakibatkan meningkatnya return saham yang 

diperoleh dari capital gain. 
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Nilai Earning Per Share yang meningkat menunjukkan bahwa jumlah 

laba yang dibagikan kepada investor semakin besar, sehingga meningkatnya 

Earning Per Share akan menarik investor untuk membeli saham. Permintaan 

saham akan meningkat dengan meningkatnya Earning Per Share yang berakibat 

pada harga saham yang meningkat, dimana harga saham yang meningkat akan 

meningkatkan return saham yang diperoleh dari capital gain. Begitupun 

sebaliknya, EPS yang semakin rendah mengakibatkan tingkat pendapatan saham 

yang tercermin dari EPS juga semakin rendah. Hal ini karena berimplikasi dengan 

harga saham, apabila fluktuasi EPS rendah maka semakin rendah return saham 

yang dibagi ke pemegang saham. Hasil penelitian tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Sadikin (2012) dan Lestari et al., (2017) zyang 

menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh positif terhadap 

return saham.  

Price Earning Ratio merupakan rasio yang membandingkan antara harga 

saham yang diperoleh dari pasar modal dan laba per saham yang diperoleh 

pemilik perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan (Wahyudiono, 

2014:86). Semakin tinggi rasio PER akan mengindikasikan bahwa kinerja 

perusahaan juga semakin membaik. Akan tetapi sebaliknya, jika PER terlalu 

tinggi juga dapat mengidikasikan bahwa harga saham yang ditawarkan sudah 

sangat tinggi atau tidak rasional. Menurut Margaretha (2008) investor dalam 

menilai kewajaran harga saham di bursa efek bisa menggunakan pendekatan PER. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dimasa depan (future earnings). Hal ini bisa dijadikan sebagai 
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pertimbangan investor untuk memilih saham mana yang dapat memberikan 

keuntungan yang besar dimasa yang akan datang.  

Informasi PER suatu perusahaan merupakan sinyal bagi investor. 

Kenaikan PER akan direspon positif oleh pasar sehingga harga saham akan naik. 

Nilai PER yang besar biasanya memiliki pertumbuhan yang tinggi (high growth), 

sedangkan perusahaan yang memiliki nilai PER yang rendah biasanya memiliki 

pertumbuhan yang rendah (low growth). Menurut Hadianto (2008) PER 

mengindikasikan derajat kepercayaan investor terhadap masa depan kinerja 

perusahaan. Semakin tinggi nilai PER, maka investor semakin percaya pada 

emiten, sehingga return saham akan naik. Pernyataan ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Stella (2009) dan Safitri (2013) yang menyatakan bahwa 

PER berpengaruh positif terhadap return saham. 

Sejalan dengan signaling theory yang menyatakan bahwa price earning 

ratio yang tinggi menunjukan kinerja perusahaan yang baik. Jika sebelumnya 

investor sudah memiliki saham pada suatu perusahaan, maka ketika nilai PER 

naik, investor akan menjual saham tersebut untuk mendapatkan capital gain. Hal 

ini disebabkan naiknya nilai PER diduga karena naiknya harga saham. Investor 

menganggap naiknya nilai PER sebagai tanda adanya sinyal positif, sehingga 

investor mendapatkan tingkat return yang tinggi.  

Margaretha (2008)  dan Farkhan & Ika (2012) membuktikan bahwa PER 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham yang berarti 

bahwa semakin tinggi PER saham suatu perusahaan maka harga perlembar saham 

akan cenderung meningkat. Jadi apabila harga perlembar saham dan tingkat 
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pertumbuhan laba suatu perusahaan meningkat, maka PER juga meningkat dan 

return saham juga akan meningkat. Sebaliknya jika harga perlembar saham dan 

tingkat pertumbuhan laba suatu perusahaan menurun, maka PER juga akan 

menurun dan return saham juga akan mengalami penurunan. Hasil yang berbeda 

didapat oleh Mathilda (2012) yang menunjukkan bahwa PER mempunyai 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Sedangkan Lestari (2012) 

mendapatkan hasil bahwa PER tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:  

H5: Earning Per Share berpengaruh positif terhadap return saham. 

H6: price earning ratio berpengaruh positif terhadap return saham  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud  mengkaji pengaruh 

dari profitabilitas, leverage, dan market ratio.terhadap return saham, sehingga 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:  

Gambar 2.1. Model Penelitian 

Sumber: Berbagai sumber diolah, 2019 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka beripikir yang disajikan pada gambar 2.1, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1  : Return on assets berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

H2 : Return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

H3 : Debt to total asset ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham 

H4 : Debt to equity ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham   

H5 : Earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

H6 : Price earning ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 

menggunakan data angka keuangan yang dapat diolah dan dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan statistika. Desain penelitian ini adalah 

hypothesis testing study, digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel yang 

dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 yang telah diaudit di laman 

www.idx.co.id. Data penelitian diolah menggunakan analisis regresi berganda 

melalui software SPSS 19. 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan terbuka 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Alasan yang mendasari 

perusahaan pertambangan dijadikan sebagai objek penelitian karena perusahaan 

pertambangan memerlukan biaya investasi yang besar untuk mengolah potensi 

sumber daya alam dalam jangka panjang (www.bphn.go.id). Sehingga perusahaan 

pertambangan sangat beresiko dan penuh ketidakpastian yang tinggi. Penentuan 

sampel menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sampel yang 

http://www.idx.co.id/
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diambil adalah sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria 

dalam pengambilan sampel tersebut adalah: 

1) Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama tahun 

2015 – 2018. 

2) Perusahaan pertambangan memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan 

berkaitan dengan pengukuran variabel penelitian. 

Proses penentuan sampel penelitian ini berdasarkan kriteria-kriteria yang 

telah diajukan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: 

No Kriteria Tidak sesuai Kriteria Jumlah 

 Populasi   39 

1 

Perusahaan yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan selama tahun 2015 – 2018. 

(14) 25 

2 

Perusahaan pertambangan yang tidak 

memiliki kelengkapan data yang 

dibutuhkan berkaitan dengan 

pengukuran variabel penelitian. 

- 25 

 Sisa (Sampel Penelitian)  25 

 Tahun pengamatan  4 

 Jumlah unit analisis  100 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

3.3. Variabel Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen yang dalam 

penelitian ini variabel dependen adalah return saham, sedangkan variabel 

independen terdiri dari profitabilitas, leverage, dan market ratio.  
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3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. Return 

saham diukur dengan menggunakan yield. Return saham adalah keuntungan yang 

diperoleh oleh pemegang saham (investor) dari selisih harga saham pada saat ini 

(t) dengan harga saham pada periode sebelumnya (t-1). Yield adalah komponen 

return yang mencerminkan aliran kas yang dapat secara periodik dari investasi 

yang dilakukan. Berikut ini perhitungan Yield sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Aryaningsih et al., (2018) yaitu: 

𝑅it =  
𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Profitabilitas  

Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio Return on Asset dan 

Return on Equity. Return on Asset adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Berikut ini perhitungan ROA sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh Aryaningsih et al., (2018) yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Return on Equity adalah mengukur perbandingan antara laba bersih yang 

dihasilkan untuk setiap ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Berikut ini 

perhitungan ROE sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aryaningsih et al., 

(2018) yaitu: 
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𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

3.3.2.2. Leverage 

Leverage diukur dengan menggunakan Debt to Total Asset Ratio dan 

Debt to Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Total Asset Ratio adalah kemampuan 

untuk mengukur jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau modal 

yang berasal dari kreditur. Menurut Gitman dan Zutter (2015) DAR dapat 

diformulasikan sebagai berikut:  

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Debt to Equity Ratio adalah kemampuan modal sendiri untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya. Menurut Fitriani dan Sumiyarsih, (2015) rasio ini dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

3.3.2.3. Market Ratio 

Market Ratio diukur dengan menggunakan Earning Per Share dan Price 

Earning Ratio. Earning Per Share ini merupakan merupakan perbandingan antara 

laba bersih dengan jumlah saham beredar (Darmadji dan Fakhrudin, 2006). 

Berikut ini perhitungan EPS ebagaimana penelitian yang dilakukan oleh 

Aryaningsih et al., (2018) yaitu: 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
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Price Earning Ratio (PER) adalah rasio ini menunjukkan seberapa tinggi 

suatu saham dibeli oleh investor dibandingkan dengan laba per lembar saham. 

Sebagaimana penelitian Kurniatun dan Saryadi (2015) rasio PER dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 
 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Pengukuran 

Dependen   

Return 

Saham (Y)  

Menunjukan komponen 

return yang 

mencerminkan aliran kas 

yang dapat secara 

periodik dari investasi 

yang dilakukan.  

𝑅it =  
𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

(Aryaningsih et al., 2018) 

Independen 

Return on 

Assets   

 

Menunjukkan 

kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan 

laba bersih dengan 

menggunakan total 

aktiva yang dimiliki 

perusahaan.  

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

(Aryaningsih et al., 2018) 

Return on 

Equity  

 

Mengukur perbandingan 

antara laba bersih yang 

dihasilkan untuk setiap 

ekuitas yang dimiliki 

oleh pemegang saham  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

(Aryaningsih et al., 2018) 

Debt to 

Total Asset 

Ratio  

 

Mengukur jumlah aset 

perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang atau 

modal yang berasal dari 

kreditur.  

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

(Gitman dan Zutter, 2015) 

Debt to 

Equity Ratio 

Menunjukkan 

kemampuan modal 

sendiri untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya. 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

(Fitriani dan Sumiyarsih, 2015) 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Operasional Pengukuran 

Earning Per 

Share 

Perbandingan antara laba 

bersih dengan jumlah 

saham beredar 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎㈴ 
 

(Aryaningsih et al., 2018) 

Price 

Earning 

Ratio  

Menunjukkan seberapa 

tinggi suatu saham dibeli 

oleh investor 

dibandingkan dengan 

laba per lembar saham. 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 
 

(Kurniatun dan Saryadi, 2015) 

 

Sumber: Berbagai sumber diolah, 2019 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik dokumentasi pada penelitian ini 

dilakukan dengan penelusuran, serta pencatatan data sekunder dari laporan 

keuangan tahunan masing-masing perusahaan sampel selama periode pengamatan 

tahun 2015 hingga tahun 2018. 

 

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan profil variabel penelitian secara 
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individu, sedangkan analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji 

hipotesis penelitian yang telah dirumuskan (Wahyudin, 2015:138-139). 

 

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi  suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness 

(Ghozali, 2016:19). Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penentuan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan 

deviasi standar masing-masing variabel. Hal ini dilakukan untuk melihat 

gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi 

syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

3.5.2. Analisis Statistik Inferensial 

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan data yang 

digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016). Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah hasil analisis regresi yang dihadapi terdistribusi secara 

normal, terbebas dari gejala multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji asumsi 

klasik yang akan dilakukan meliputi: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual normal atau 
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mendekati normal, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (grafik histogram dan grafik normal 

probability plot) dan uji statistik (uji Kolmogorov Smirnov). 

Dalam analisis grafik, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas 

residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi residual yang mendekati normal. Dalam analisis grafik 

normal probability plot dasar pengambilan keputusan adalah : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regesi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena hasil 

interpretasinya dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukan uji statistik untuk 

menyakinkan hasil uji normalitas, yaitu dengan uji Kolmogorov Smirnov. 

Distribusi residual dapat dinyatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 (sig > 0,05). 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 
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variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/ tolerance). Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, dan sebaliknya jika nilai 

tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan terbebas 

dari multikolinieritas (Ghozali, 2016). 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi-Y sesungguhnya). Deteksi 

ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan sebagai berikut:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Selain menggunakan grafik Scatterplot dapat juga menggunakan uji 

Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Indikator ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji ini, jika 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2016). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kesalahan korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi 

atau tidak yaitu dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).Setelah 

dilakukan regresi, kemudian dihitung nilai DW-nya dengan jumlah sampel 

tertentu dan jumlah variabel tertentu diperoleh nilai kritis dl (batas bawah) dan du 

(batas atas) dalam tabel daftar distribusi DW dengan berbagai nilai α (Ghozali, 

2016). Model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada 

diantara nilai dU dan 4 – dU. 

3.5.2.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen (Ghozali, 2016). Teknik analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah teknik regresi linear berganda karena teknik ini bermanfaat 

untuk mendeteksi pengaruh variabel bebas (variabel independen) terhadap 

variabel terikat (variabel dependen). Analisis regresi linear berganda ini 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel profitabilitas, leverage, dan market 

ratio berpengaruh terhadap return saham dengan alat bantu SPSS. Analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi dengan 

metode regresi berganda dengan formula sebagai berikut: 

RS =  β1ROA + β2ROE - β3DAR - β4DER + β5EPS +β6PER + ε 

di mana:  

RS : Return Saham 

ROA : Return on Asset 

ROE : Return on Equity 

DAR : Debt To Total Asset Ratio 

DER : Debt To Equity Ratio 

EPS : Earning Per Share 

PER : Price Earning Ratio 

β1, β2, β3, β4, β5 β6: koefisien regresi 

ε : error 

3.5.2.3. Pengujian Hipotesis   

a) Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)  

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali, 2016:171). Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi 
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dari perhitungan statistik mempunyai nilai kurang dari alpha 0,05 (sig < 0,05) 

maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis alternatif diterima, yang artinya semua 

variabel independen dan interaksinya dengan variabel intervening secara simultan 

mempengaruhi variabel dependen. 

b) Uji Pengaruh Parsial (Uji Statistik t) 

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu 

variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Jika nilai signifikansi sig > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai signifikansi sig ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

4. Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R Square 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 



53 
 

 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2011). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen maka R Square pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R 

Square pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs 

resmi Bursa Efek Indonesia, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 39 perusahaan. 

Berdasarkan populasi tersebut diambil sampel sesuai dengan kriteria-kriteria  

yaitu sebanyak 25 perusahaan konsisten mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan dan memiliki kelengkapan data berkaitan dengan pengukuran variabel 

sehingga sampel yang memiliki semua kriteria yang dibutuhkan sebanyak 25 

perusahaan. Oleh karena itu, dengan jumlah sampel sebanyak 25 perusahaan dan 

periode penelitian selama 4 tahun (2015 – 2018), maka data yang dapat diolah 

sebanyak 100 unit analisis. 

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan suatu  data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata 

(mean), minimum, maksimum dan standar deviasi (Ghozali, 2011). Statistik 

deskriptif adalah statistik untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data 

menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Statistik 

deskriptif memberikan gambaran mengenai data penelitian berupa variabel-

variabel penelitian yang meliputi return saham, profitabilitas (return on asset dan 
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return on equity), leverage (debt to total asset ratio dan debt to equity ratio), dan 

market ratio (earning per share dan price earning ratio). Berikut adalah hasil 

analisis statistik deskriptif : 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimal Maksimal Rata-Rata Std. Deviasi 

RS 100 -0,8642 2,2913 0,1742 0,6450 

ROA 100 -0,6543 0,4308 0,0385 0,1504 

ROE 100 -2,8471 0,7313 0,0125 0,4207 

DAR 100 0,0407 0,9715 0,4687 0,1910 

DER 100 0,0425 34,0556 1,5924 3,5739 

EPS 100 -339,8256 2.154,1054 129,4012 309,5350 

PER 100 -139,2443 3.299,8061 43,4965 333,0559 

Sumber : Output SPSS, Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa untuk data return 

saham (RS), nilai terendah sebesar -0,8642 dimiliki oleh PT. Surya Esa Perkasa 

Tbk. (ESSA) pada tahun 2017 yang berarti bahwa harga saham penutupan tahun 

2017 lebih rendah 86,42% dari harga saham penutupan tahun 2016. Nilai tertinggi 

sebesar 2,2913 dimiliki oleh PT. Adaro Energy Tbk. (ADRO) pada tahun 2016 

yang berarti bahwa harga saham penutupan tahun 2016 lebih tinggi 229,13% dari 

harga saham penutupan tahun 2015. Nilai rata – rata 100 data perusahaan sebesar 

0,1742 memiliki arti bahwa rata – rata harga saham penutupan tahun berjalan 

lebih tinggi 17,42% dari harga saham penutupan tahun sebelumnya. Nilai standar 

deviasi 100 data perusahaan sebesar 0,6450 memiliki arti bahwa rata – rata 

penyimpangan setiap data terhadap rata – rata harga saham penutupan tahun 

berjalan lebih tinggi 64,5% dari harga saham penutupan tahun sebelumnya. Nilai 

rata – rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa 
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penyimpangan data yang terjadi tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

return saham penyebarannya tidak merata. 

Data return on asset (ROA), nilai terendah sebesar -0,6543 dimiliki oleh 

PT. Mitra Investindo Tbk. (MITI) pada tahun 2015 yang berarti bahwa total rugi 

komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar 65,43% dari total aset yang 

dimiliki perusahaan. Nilai tertinggi sebesar 0,4308 dimiliki oleh PT. Bayan 

Resources Tbk. (BYAN) pada tahun 2018 yang berarti bahwa total laba 

komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar 43,08% dari total aset yang 

dimiliki perusahaan. Nilai rata – rata 100 data perusahaan sebesar 0,0385 yang 

berarti bahwa rata – rata total laba komprehensif yang dihasilkan perusahaan 

sebesar 3,85% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai standar deviasi 100 

data perusahaan sebesar 0,1504 yang berarti bahwa rata – rata penyimpangan 

setiap data terhadap rata – rata total laba komprehensif yang dihasilkan 

perusahaan sebesar 15,04% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai rata – 

rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa 

penyimpangan data yang terjadi tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

return on asset penyebarannya tidak merata. 

Data return on equity (ROE), nilai terendah sebesar -83,79 dimiliki oleh 

PT. BPD Banten Tbk. (BEKS) pada tahun 2016 yang berarti bahwa total kerugian 

perusahaan sebesar 83,79% dari total ekuitas perusahaan. Nilai tertinggi sebesar 

34,11 dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) pada tahun 

2013 yang berarti bahwa total keuntungan perusahaan sebesar 34,11% dari total 

ekuitas perusahaan. Nilai rata – rata 186 data perusahaan sebesar 7,35 memiliki 
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arti bahwa rata – rata total keuntungan perusahaan sebesar 7,35% dari total ekuitas 

perusahaan. Nilai standar deviasi 186 data perusahaan sebesar 17,48 memiliki arti 

bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – rata total keuntungan 

perusahaan sebesar 17,48% dari total ekuitas perusahaan. Nilai rata – rata yang 

lebih rendah dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa penyimpangan data 

yang terjadi tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa data return on equity 

penyebarannya tidak merata. 

Data debt to total asset ratio (DAR), nilai terendah sebesar 0,0407 

dimiliki oleh PT. Central Omega Resources Tbk. (DKFT) pada tahun 2015 yang 

berarti bahwa total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 4,07% dari total 

aset yang dimiliki perusahaan. Nilai tertinggi sebesar 0,9715 dimiliki oleh PT. 

Atlas Resources Tbk (ARII) pada tahun 2018 yang berarti bahwa total liabilitas 

yang dimiliki perusahaan sebesar 97,15% dari total aset yang dimiliki perusahaan. 

Nilai rata – rata 100 data perusahaan sebesar 0,4687 yang berarti bahwa rata – rata 

total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 46,87% dari total aset yang 

dimiliki perusahaan. Nilai standar deviasi 100 data perusahaan sebesar 0,1910 

yang berarti bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – rata total 

liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 19,1% dari total aset yang dimiliki 

perusahaan. Nilai rata – rata yang lebih tinggi dari nilai standar deviasi 

mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data debt to total asset ratio penyebarannya merata. 

Data debt to equity ratio (DER), nilai terendah sebesar 0,0425 dimiliki 

oleh PT. Central Omega Resources Tbk. (DKFT) pada tahun 2015 yang berarti 
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bahwa total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 4,25% dari total ekuitas 

yang dimiliki perusahaan. Nilai tertinggi sebesar 34,0556 dimiliki oleh PT. Atlas 

Resources Tbk (ARII) pada tahun 2018 yang berarti bahwa total liabilitas yang 

dimiliki perusahaan sebesar 3.405,56% dari total ekuitas yang dimiliki 

perusahaan. Nilai rata – rata 100 data perusahaan sebesar 1,5924 yang berarti 

bahwa rata – rata total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 159,24% dari 

total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai standar deviasi 100 data perusahaan 

sebesar 3,5739 yang berarti bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap 

rata – rata total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 357,39% dari total 

ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai rata – rata yang lebih rendah dari nilai 

standar deviasi mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang terjadi tinggi 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data debt to equity ratio penyebarannya tidak 

merata. 

Data earning per share (EPS), nilai terendah sebesar -339,8256 dimiliki 

oleh PT. Bayan Resources Tbk. (BYAN) pada tahun 2015 yang berarti bahwa 

total rugi komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp 339,8256 per 

lembar saham. Nilai tertinggi sebesar 2.154,1054 dimiliki oleh PT. Bayan 

Resources Tbk. (BYAN) pada tahun 2018 yang berarti bahwa total laba 

komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp 2.154,1054 per lembar 

saham. Nilai rata – rata 100 data perusahaan sebesar 129,4012 yang berarti bahwa 

rata – rata total laba komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp 

129,4012 per lembar saham. Nilai standar deviasi 100 data perusahaan sebesar 

309,5350 yang berarti bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – 
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rata total laba komprehensif yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp 309,535 per 

lembar saham. Nilai rata – rata yang lebih rendah dari nilai standar deviasi 

mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang terjadi tinggi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data earning per share penyebarannya tidak merata. 

Data price earning ratio (PER), nilai terendah sebesar -139,2443 dimiliki 

oleh PT. Vale Indonesia Tbk. (INCO) pada tahun 2017 yang berarti bahwa harga 

saham perusahaan sebesar 139,2443 kali dari rugi per saham. Nilai tertinggi 

sebesar 3.229,8061 dimiliki oleh PT. Vale Indonesia Tbk. (INCO) pada tahun 

2016 yang berarti bahwa harga saham perusahaan sebesar 139,2443 kali dari laba 

per saham. Nilai rata – rata 100 data perusahaan sebesar 43,4965 yang berarti 

bahwa rata – rata harga saham perusahaan sebesar 43,4965 kali dari laba per 

saham. Nilai standar deviasi 100 data perusahaan sebesar 333,0559 yang berarti 

bahwa rata – rata penyimpangan setiap data terhadap rata – rata harga saham 

perusahaan sebesar 333,0559 kali dari laba per saham. Nilai rata – rata yang lebih 

rendah dari nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa penyimpangan data yang 

terjadi tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa data price earning ratio 

penyebarannya tidak merata. 

4.1.2. Hasil Analisis Inferensial 

4.1.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan data yang 

digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2016). Uji asumsi klasik yang akan 

dilakukan meliputi : 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual normal atau 

mendekati normal, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (grafik histogram dan grafik normal 

probability plot) dan uji statistik (uji Kolmogorov Smirnov).  

Berikut ini adalah grafik histogram dan grafik normal probability plot. 

Gambar 4.1 Grafik Histogram  

 
Sumber : Output SPSS, Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, grafik histogram berbentuk seperti 

lonceng, tidak terlalu menceng kekanan atau menceng kekiri yang menunjukkan 

bahwa pola distribusi normal. 
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Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot 

 
Sumber data : Output SPSS, Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan gambar 4.2, grafik tersebut menunjukkan penyebaran data 

yang merata disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. 

Berikut ini adalah hasil pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Test. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parametersa, b 
Mean 0,000 

Std. Deviation 0,465 

Most Extreme Differences 

Absolute 0,051 

Positive 0,051 

Negative -0,044 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,507 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,959 

a. Test distribution is Normal 

b. Calculated from data 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,959. Nilai signifikansi tersebut diatas nilai signiifikan 0,050 



62 
 

 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi 

layak untuk dipakai. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi karena VIF = 1 / tolerance (Ghozali, 2016). Berikut hasil uji 

multikolinearitas : 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

(Constant)    

ROA 0,814 1,228 Tidak terjadi Multikolinearitas 

ROE 0,854 1,171 Tidak terjadi Multikolinearitas 

DAR 0,690 1,450 Tidak terjadi Multikolinearitas 

DER 0,734 1,362 Tidak terjadi Multikolinearitas 

EPS 0,907 1,103 Tidak terjadi Multikolinearitas 

PER 0,952 1,051 Tidak terjadi Multikolinearitas 

a. Dependent Variable : RS 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.3  menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (return 

on asset (ROA) dan return on equity (ROE)), leverage (debt to total asset ratio 

(DAR) dan debt to equity ratio (DER)), dan market ratio (earning per share 

(EPS) dan price earning ratio (PER)) memiliki nilai tolerance ≥ 0,100 yang 

berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Sedangkan hasil 

perhitungan Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa variabel 
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profitabilitas (return on asset (ROA) dan return on equity (ROE)), leverage (debt 

to total asset ratio (DAR) dan debt to equity ratio (DER)), dan market ratio 

(earning per share (EPS) dan price earning ratio (PER)) memiliki nilai VIF ≤ 10 

yang berarti tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Berdasarkan nilai 

tolerance dan VIF, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar 

variabel independen dalam model regresi dan model regresi layak untuk dipakai. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara untuk menguji apakah terjadi heteroskedastisitas atau 

tidak, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan Uji Glejser.  
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Berikut hasil uji heteroskedastisitas : 

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

 
Sumber : Output SPSS, Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan Gambar 4.3, menunjukkan bahwa di dalam diagram 

scatterplot tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

(Constant) 
Sig. Keterangan 

ROA 0,094 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

ROE 0,154 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

DAR 0,923 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

DER 0,433 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

EPS 0,536 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

PER 0,817 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

a. Dependent Variable : Glejser 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel 

profitabilitas (return on asset (ROA) dan return on equity (ROE)), leverage (debt 

to total asset ratio (DAR) dan debt to equity ratio (DER)), dan market ratio 
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(earning per share (EPS) dan price earning ratio (PER)) yang lebih besar dari 

0,050 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi dan model 

regresi layak untuk dipakai. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Berikut hasil uji autokorelasi : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adj. R Square Std. Error of the Estimate Durbin Watson 

1 0,693a 0,481 0,447 0,4795605 1,814 

a. Predictors: (Constant), PER, ROE, DER, EPS, ROA, DAR 

b. Dependent Variable: RS 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.5, diperoleh nilai 

Durbin Watson sebesar 1,814. Dengan jumlah variabel sebanyak 6 dan jumlah 

sampel sebanyak 100, maka didapatkan nilai dU sebesar 1,803. Nilai Durbin 

Watson yang berada diantara nilai dU sebesar 1,803 dan 4 – dU sebesar 2,197 

mengindikasikan bahwa model dalam penelitian ini tidak terjadi masalah 

autokorelasi dan model regresi layak untuk dipakai. 

4.1.2.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh antara dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen (Ghozali, 2016). Berikut hasil statistik analisis regresi linier 

berganda: 
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Tabel 4.6 Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda 

 

Model 
Standardized Coefficients 

t Sig. 
Beta 

(Constant)  0,029 0,977 

ROA 0,226 2,731 0,008 

ROE 0,283 3,496 0,001 

DAR 0,003 0,031 0,976 

DER -0,004 -0,048 0,962 

EPS 0,372 4,741 0,000 

PER 0,282 3,677 0,000 

a. Dependent Variable: RS 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Dari Tabel 4.6 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

RS= 0,226(ROA) + 0,283(ROE) + 0,003(DAR) - 0,004 (DER) + 0,372(EPS) + 0,282(PER)+ e    
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Koefisien β1 = 0,226 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila nilai dari variabel return on asset (ROA) mengalami 

kenaikan sebesar 1 desimal atau 100%, maka nilai dari variabel return 

saham (RS) meningkat sebesar 0,226 yang berarti terjadi peningkatan 

harga saham penutupan tahun berjalan sebesar 22,6% dari harga saham 

penutupan tahun sebelumnya. 

2. Koefisien β2 = 0,283 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila nilai dari variabel dan return on equity (ROE) mengalami 

kenaikan sebesar 1 desimal atau 100%, maka nilai dari variabel return 

saham (RS) meningkat sebesar 0,283 yang berarti terjadi terjadi 
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peningkatan harga saham penutupan tahun berjalan sebesar 28,3% dari 

harga saham penutupan tahun sebelumnya. 

3. Koefisien β3 = 0,003 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila nilai dari variabel debt to total asset ratio (DAR) 

mengalami kenaikan sebesar 1 desimal atau 100%, maka nilai dari variabel 

return saham (RS) meningkat sebesar 0,003 yang berarti terjadi terjadi 

peningkatan harga saham penutupan tahun berjalan sebesar 0,3% dari 

harga saham penutupan tahun sebelumnya. 

4. Koefisien β4 = -0,004 menunjukkan tanda negatif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila nilai dari variabel debt to equity ratio (DER) mengalami 

kenaikan sebesar 1 desimal atau 100%, maka nilai dari variabel return 

saham (RS) menurun sebesar 0,004 yang berarti terjadi penurunan harga 

saham penutupan tahun berjalan sebesar 0,4% dari harga saham penutupan 

tahun sebelumnya. 

5. Koefisien β5 = 0,372 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila nilai dari variabel earning per share (EPS) mengalami 

kenaikan sebesar Rp 1 per lembar, maka nilai dari variabel return saham 

(RS) meningkat sebesar 0,372 yang berarti terjadi peningkatan harga 

saham penutupan tahun berjalan sebesar 37,2% dari harga saham 

penutupan tahun sebelumnya. 

6. Koefisien β6 = 0,282 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat 

diartikan apabila nilai dari variabel price earning ratio (PER) mengalami 

kenaikan sebesar 1 desimal, maka nilai dari variabel return saham (RS) 
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meningkat sebesar 0,282 yang berarti terjadi peningkatan harga saham 

penutupan tahun berjalan sebesar 28,2% dari harga saham penutupan tahun 

sebelumnya. 

4.1.2.3 Uji Hipotesis  

a) Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)  

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen 

atau bebas yang terdapat pada model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil uji statistic F dapat dilihat pada 

tabel 4.7 sebagai berikut:  

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19,794 6 3,299 14,345 0,000a 

Residual 21,388 93 0,230   

Total 41,182 99    

a. Predictors: (Constant), PER, ROE, DER, EPS, ROA, DAR 

b. Dependent Variable: RS 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil analisis Uji F Statistik pada model didapatkan 

nilai F hitung sebesar 14,345 dengan probabilitas 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi return 

saham (RS), atau dapat diartikan bahwa profitabilitas (return on asset dan return 

on equity ), leverage (debt to total asset ratio dan debt to equity ratio), dan market 

ratio (earning per share dan price earning ratio)  secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap return saham. 
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b) Uji Pengaruh Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Berdasarkan hasil pengujian statistik t pada tabel 4.6, menunjukkan 

bahwa : 

1. Variabel return on asset (ROA) memiliki koefisien regresi positif yaitu 

sebesar 0,226 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel return on asset (ROA) berpengaruh positif 

dan signifikan karena nilai signifikansi dibawah 0,050 dan nilai koefisien 

regresi positif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa return 

on asset berpengaruh positif terhadap return saham diterima. 

2. Variabel return on equity (ROE) memiliki koefisien regresi positif yaitu 

sebesar 0,283 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel return on equity (ROE) berpengaruh positif 

dan signifikan karena nilai signifikansi dibawah 0,050 dan nilai koefisien 

regresi positif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa return 

on equity berpengaruh positif terhadap return saham diterima. 

3. Variabel debt to total asset ratio (DAR) memiliki koefisien regresi positif 

yaitu sebesar 0,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,976. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel debt to total asset ratio (DAR) tidak 

berpengaruh signifikan karena nilai signifikansi diatas 0,050. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa debt to total asset ratio 

berpengaruh negatif terhadap return saham tidak diterima. 
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4. Variabel debt to equity ratio (DER) memiliki koefisien regresi negatif 

yaitu sebesar -0,004 dengan nilai signifikansi sebesar 0,962. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh 

signifikan karena nilai signifikansi diatas 0,050. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif 

terhadap return saham tidak diterima. 

5. Variabel earning per share (EPS) memiliki koefisien regresi positif yaitu 

sebesar 0,372 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel earning per share (EPS) berpengaruh positif 

dan signifikan karena nilai signifikansi dibawah 0,050 dan nilai koefisien 

regresi positif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa 

earning per share berpengaruh positif terhadap return saham diterima. 

6. Variabel price earning ratio (PER) memiliki koefisien regresi positif yaitu 

sebesar 0,282 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel price earning ratio (PER) berpengaruh 

positif dan signifikan karena nilai signifikansi dibawah 0,050 dan nilai 

koefisien regresi positif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa price earning ratio berpengaruh positif terhadap return saham 

diterima. 
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Hasil penelitian ini disajikan secara ringkas pada Tabel 4.8. berikut ini:  

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Penelitian 

 

Hipotesis β Sign. Hasil 

H1 
Return on asset berpengaruh positif 

terhadap return saham 
0,226 0,008 Diterima 

H2 
Return on equity berpengaruh positif 

terhadap return saham 
0,283 0,001 Diterima 

H3 
Debt to total asset ratio berpengaruh 

negatif terhadap return saham 
0,003 0,976 Ditolak 

H4 
Debt to equity ratio berpengaruh negatif 

terhadap return saham 
-0,004 0,962 Ditolak 

H5 
Earning per share berpengaruh positif 

terhadap return saham 
0,372 0,000 Diterima 

H6 
Price earnings ratio berpengaruh positif 

terhadap return saham 
0,282 0,000 Diterima 

Sumber: Data yang diolah, 2019 

5. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (𝑅2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti kemampuan dalam 

menerangkan variabel dependen oleh variabel independen sudah baik.  

Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adj. R Square Std. Error of the Estimate Durbin Watson 

1 0,693a 0,481 0,447 0,4795605 1,1,814 

a. Predictors: (Constant), PER, ROE, DER, EPS, ROA, DAR 

b. Dependent Variable: RS 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.9, didapat nilai Adjusted 𝑅2
 pada persamaan regresi 

sebesar 0,447. Hal ini dapat diartikan bahwa sebesar 44,7% variabel independen 

dapat menjelaskan atau memprediksi variasi variabel dependen. Artinya bahwa 

variabel profitabilitas (return on asset dan return on equity), leverage (debt to 

total asset ratio dan debt to equity ratio), dan market ratio (earning per share dan 

price earning ratio) dapat menjelaskan pengungkapan return saham sebesar 

44,7% sedangkan 55,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam 

penelitian ini. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Return Saham 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas yang dilihat 

dari return on asset dan return on equity secara statistik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan 

perusahaan oleh manajemen, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang 

dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya pada 

perusahaan, dan sebaliknya. 

Hal ini sesuai dengan teori sinyal, sebuah perusahaan akan memberikan 

informasi laporan keuangan yang berkaitan dengan rasio profitabilitas yang 

semakin tinggi dengan meningkatkan kemampuannya menghasilkan laba 

komprehensif melalui pengelolaan aset dan ekuitas perusahaan (Kusumawati, 

2005). Hal ini mengakibatkan  pihak luar dapat mempertimbangkan perusahaan 

sebagai tempat untuk mendapatkan return saham yang semakin tinggi dan 

informasi tersebut diharapkan dapat berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian 

mengenai prospek perusahaan yang akan datang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Fitriana, et al (2016) dan  Putra dan Kindangen (2016) yang menyatakan bahwa 

rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan modal saham dan aset yang 

dimiliki. Return on asset dan return on equity merupakan rasio yang digunakan 
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untuk mengukur kemampuan atas pengelolaan modal yang diinvestasikan dan 

keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Jika nilai return on 

asset dan return on equity semakin tinggi maka kemampuan manajemen 

perusahaan mengoptimalkan modal dan aset yang digunakan untuk menghasilkan 

keuntungan semakin tinggi, hal ini akan menjadi sinyal positif bagi investor 

bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal dan ini dapat 

memberikan pengaruh positif terhadap return saham perusahaan yang 

bersangkutan karena prospek perusahaan kedepan semakin baik dan pasar akan 

memberikan persepsi positif pada harga saham perusahaan. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi profitabilitas berarti laba yang dihasilkan dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan semakin tinggi sehingga harga saham dipasaran akan 

semakin tinggi karena kondisi perusahaan yang baik dan investor cenderung untuk 

menjadikan perusahaan sebagai tempat berinvestasi saham dalam tujuannya untuk 

mendapatkan return saham yang diharapkan. Oleh karena itu, return on asset dan 

return on equity dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para investor dalam 

mengambil keputusan berkaitan dengan investasi dalam menanamkan modal 

saham untuk mendapatkan return saham yang semakin tinggi. 

 

4.2.2. Pengaruh Leverage terhadap Return Saham 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa leverage yang dilihat dari 

debt to equity ratio dan debt to total asset ratio secara statistik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis 
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yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin tinggi atau rendah 

kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutang-hutangnya atau mendanai 

kegiatan usahanya apakah lebih banyak menggunakan hutang atau ekuitas, maka 

tidak akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi saham yang dilakukannya pada perusahaan. 

Berdasarkan teori sinyal, sebuah perusahaan akan memberikan sinyal 

kepada pengguna laporan keuangan. Salah satu cara yang dilakukan adalah 

dengan memberikan sinyal pada pihak luar, yaitu dengan memberikan informasi 

laporan keuangan yang berkaitan dengan semakin tinggi atau rendah leverage 

yang berarti terdapat risiko yang terkandung  yaitu risiko gagal bayar 

(Purwaningsih, 2008), namun bagi pihak luar atau investor, informasi leverage 

tidak dijadikan bahan pertimbangan sebagai tempat untuk mendapatkan return 

saham sehingga hal tersebut tidak dapat mempengaruhi persepsi pihak luar atau 

investor dalam berinvestasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Verawaty, et al (2015), Priliyastuti dan Stella, (2017), dan Hafni, et al., (2019) 

yang menyatakan bahwa bagi investor leverage dipandang sebagai besarnya 

tanggung jawab perusahaan terhadap pemberi pinjaman. Semakin besar nilai debt 

to equity ratio dan debt to total asset ratio berarti modal dan aset yang dimiliki 

untuk menutup hutang semakin rendah. Debt to equity ratio dan debt to total asset 

ratio yang terlalu tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, 

karena dengan tingkat hutang yang semakin tinggi berarti beban bunga 

perusahaan akan semakin besar dan akan meningkatkan risiko investasi kepada 
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para pemegang saham. Hal ini tentu akan mengurangi minat investor untuk 

mendapatkan return saham pada perusahaan tersebut. Namun disisi lain, semakin 

tinggi debt to equity ratio dan debt to total asset ratio, perusahaan tersebut 

dipandang sedang bertumbuh sehingga akan memenuhi pendanaan melalui hutang 

pada perusahaan yang sedang bertumbuh. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan 

berkembangnya perusahaan dimasa yang akan datang dalam meningkatnya return 

saham. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi leverage akan meningkatkan risiko gagal bayar sehingga investor 

cenderung untuk tidak menjadikan perusahaan sebagai tempat berinvestasi saham 

dalam tujuannya untuk mendapatkan return saham yang diharapkan. Namun 

semakin tinggi leverage mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami 

pertumbuhan dengan mengoptimalkan hutang yang didapatkan sehingga bagi 

investor, return saham yang diharapkan akan semakin tinggi karena prospek 

perusahaan dipasaran akan semakin baik. Oleh karena itu, debt to equity ratio dan 

debt to total asset ratio tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan 

strategi investasi para investor untuk menanamkan saham dalam tujuannya 

mendapatkan return saham yang diharapkan. 

 

4.2.3. Pengaruh Market Ratio terhadap Return Saham 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa market ratio yang dilihat 

dari earning per share dan price earning ratio secara statistik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap return saham sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis 
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yang diajukan dalam penelititan ini. Hal itu berarti semakin tinggi kemampuan 

kinerja perusahaan dalam tujuannya mendapatkan persepsi positif perusahaan 

dipasaran, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya pada perusahaan, dan 

sebaliknya. 

Sejalan dengan teori sinyal, perusahaan akan memberikan sinyal pada 

pihak luar, yaitu dengan memberikan informasi laporan keuangan yang berkaitan 

dengan rasio pasar yang semakin tinggi dengan meningkatkan kemampuannya 

menjalankan kinerja perusahaan secara efektif dan efisien (Arifin dan Agustami, 

2016) agar mendapatkan persepsi positif dari pasar sehingga pihak luar atau 

investor dapat mempertimbangkan perusahaan sebagai tempat untuk mendapatkan 

return saham yang semakin tinggi dan informasi tersebut diharapkan dapat 

berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang 

akan datang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Priliyastuti dan Stella, (2017), Lestari et al., (2017), dan Hartanti et al., (2019) 

yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia secara fundamental, 

kinerja perusahaannya saat ini masih tergolong baik, sehingga jika nilai buku 

perusahaan lebih kecil dari harga pasar per lembar saham maka terjadi overprice 

dan saatnya untuk menjual, sedangkan jika nilai buku perusahaan lebih tinggi dari 

harga pasar perlembar saham maka terjadi undervalued dan saatnya untuk dibeli. 

Undervalued terjadi ketika harga saham di pasar saham lebih kecil dari harga 

wajar atau nilai yang seharusnya, demikian juga sebaliknya saham dikatakan 
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overprice jika harga saham di pasar saham lebih besar dari harga wajar. 

Selanjutnya, investor yang mengetahui bahwa saham tersebut undervalued, maka 

investor akan cenderung melakukan pembelian saham tersebut. Akibatnya, 

permintaan saham tersebut akan naik. Sesuai dengan hukum permintaan dan 

penawaran, harga saham akan terdorong naikdan return saham akan meningkat 

sampai pada return yang disyaratkan atau tingkat return yang diharapkan investor 

sebagai kompensasi atas risiko berinvestasinya. Rasio pasar memiliki peran yang 

kuat dalam menjelaskan return dan merupakan cara yang valid untuk 

mengidentifikasi nilai saham. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi rasio pasar berarti harga saham dipasaran dinilai tinggi didasarkan pada 

keberhasilan perusahaan mendapatkan laba yang tinggi yang berdampak pada 

citra positif perusahaan dipasaran sehingga harga saham perusahaan dipasar 

modal akan semakin tinggi karena usaha perusahaan untuk menarik minat investor 

dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk tempat berinvestasi saham dalam 

tujuannya untuk mendapatkan return saham yang diharapkan. Oleh karena itu, 

earning per share dan price earning ratio dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan para investor untuk meningkatkan minat para investor dalam 

berinvestasi dengan menanamkan modal saham sehingga return saham yang 

didapatkan akan semakin tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh 

pengaruh variabel profitabilitas (return on asset dan return on equity), leverage 

(debt to total asset ratio dan debt to equity ratio), dan market ratio (earning per 

share dan price earning ratio) berpengaruh terhadap variabel return saham. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 yang dipilih 

menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan analisis data dan 

pembahasan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Return on asset  berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

2. Return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

3. Debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 

sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian.
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4. Debt to total asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian. 

5. Earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian. 

6. Price earning ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

5.2.1.   Saran Praktis 

Dalam rangka perusahaan meningkatkan return saham, dapat ditempuh 

dengan cara meningkatkan atau memperbesar return on assets, return on equity, 

earning per share, dan price earning ratio karena terbukti keempat variabel 

tersebut memiliki perngaruh positif terhadap return saham. 

5.2.2.   Saran Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini tidak menjelaskan inkonsistensi 

hasil penelitian sebelumnya karena peneliti hanya melakukan replikasi atau 

pengulangan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, dan market ratio 

terhadap return saham. Sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya 
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menggunakan variabel moderating agar dapat diketahui penyebab inkonsistensi 

tersebut. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

No Nama Perusahaan Kode 

1 Adaro Energy Tbk. ADRO 

2 Aneka Tambang (Persero) Tbk. ANTM 

3 Atlas Resources Tbk ARII 

4 Ratu Prabu Energi Tbk. ARTI 

5 ATPK Resources Tbk. ATPK 

6 Baramulti Suksessarana Tbk. BSSR 

7 Bayan Resources Tbk. BYAN 

8 Cita Mineral Investindo Tbk. CITA 

9 Citatah Tbk. CTTH 

10 Central Omega Resources Tbk. DKFT 

11 Delta Dunia Makmur Tbk DOID 

12 Elnusa Tbk. ELSA 

13 Surya Esa Perkasa Tbk. ESSA 

14 Golden Energy Mines Tbk. GEMS 

15 Harum Energy Tbk. HRUM 

16 Vale Indonesia Tbk. INCO 

17 Mitrabara Adiperdana Tbk. MBAP 

18 Mitra Investindo Tbk. MITI 

19 Samindo Resources Tbk. MYOH 

20 Perdana Karya Perkasa Tbk. PKPK 

21 Bukit Asam (Persero) Tbk. PTBA 

22 Petrosea Tbk. PTRO 

23 SMR Utama Tbk. SMRU 

24 Timah (Persero) Tbk. TINS 

25 Toba Bara Sejahtra Tbk. TOBA 
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LAMPIRAN 2 

DATA RETURN SAHAM DAN PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN SAMPEL 

No Kode Tahun RS ROA ROE 

1 ADRO 2015 -0,5048 0,0296 0,0526 

2 ANTM 2015 -0,7052 0,0301 0,0498 

3 ARII 2015 -0,1071 -0,0722 -0,3093 

4 ARTI 2015 0,6832 0,0063 0,0092 

5 ATPK 2015 -0,0718 -0,0900 -0,1580 

6 BSSR 2015 -0,3019 0,1517 0,2513 

7 BYAN 2015 0,1842 -0,0876 -0,4770 

8 CITA 2015 0,0213 -0,1358 -0,2938 

9 CTTH 2015 -0,1642 0,3394 0,7114 

10 DKFT 2015 -0,1587 -0,0235 -0,0245 

11 DOID 2015 -0,7202 -0,0004 -0,0037 

12 ELSA 2015 -0,6394 0,0853 0,1426 

13 ESSA 2015 -0,4491 0,0478 0,0726 

14 GEMS 2015 -0,3000 0,0069 0,0103 

15 HRUM 2015 -0,5934 -0,0322 -0,0357 

16 INCO 2015 -0,5490 0,0212 0,0265 

17 MBAP 2015 -0,1489 0,3185 0,4708 

18 MITI 2015 -0,3297 -0,6543 -1,4684 

19 MYOH 2015 0,1463 0,1285 0,2220 

20 PKPK 2015 -0,4318 -0,3548 -0,7247 

21 PTBA 2015 -0,6380 0,1110 0,2020 

22 PTRO 2015 -0,6865 -0,0293 -0,0698 

23 SMRU 2015 -0,0985 -0,1162 -0,2492 

24 TINS 2015 -0,5894 0,1145 0,1978 

25 TOBA 2015 -0,2663 0,1056 0,1922 

26 ADRO 2016 2,2913 0,0585 0,1008 

27 ANTM 2016 1,8503 0,0031 0,0050 

28 ARII 2016 0,3000 -0,0779 -0,4572 

29 ARTI 2016 -0,7059 0,0035 0,0054 

30 ATPK 2016 0,0000 -0,1746 -0,3755 

31 BSSR 2016 0,2703 0,1489 0,2151 

32 BYAN 2016 -0,2381 0,0231 0,1014 

33 CITA 2016 -0,0625 -0,1209 -0,3423 
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No Kode Tahun RS ROA ROE 

34 CTTH 2016 0,4286 0,0333 0,0652 

35 DKFT 2016 0,0000 -0,0498 -0,0770 

36 DOID 2016 1,7778 0,0437 0,3045 

37 ELSA 2016 0,7004 0,0761 0,1108 

38 ESSA 2016 -0,0182 0,0129 0,0411 

39 GEMS 2016 0,9286 0,0894 0,1275 

40 HRUM 2016 2,1704 0,0432 0,0503 

41 INCO 2016 0,7248 0,0003 0,0003 

42 MBAP 2016 0,8744 0,2330 0,2959 

43 MITI 2016 -0,5081 -0,1035 -0,2723 

44 MYOH 2016 0,2000 0,1505 0,2062 

45 PKPK 2016 0,0000 -0,0871 -0,1967 

46 PTBA 2016 1,7624 0,1010 0,1777 

47 PTRO 2016 1,4828 -0,0199 -0,0459 

48 SMRU 2016 0,4286 -0,0894 -0,2196 

49 TINS 2016 1,1287 0,0328 0,0554 

50 TOBA 2016 0,8444 0,0262 0,0464 

51 ADRO 2017 0,0973 0,0760 0,1266 

52 ANTM 2017 -0,3017 0,0027 0,0044 

53 ARII 2017 0,8846 -0,0505 -0,4150 

54 ARTI 2017 0,0000 0,0114 0,0162 

55 ATPK 2017 0,0000 -0,3122 -0,7903 

56 BSSR 2017 0,4894 0,3928 0,5507 

57 BYAN 2017 0,7667 0,3821 0,6586 

58 CITA 2017 -0,2111 -0,0181 -0,0529 

59 CTTH 2017 0,2375 0,0092 0,0201 

60 DKFT 2017 0,1796 -0,0197 -0,0381 

61 DOID 2017 0,1667 0,0453 0,2415 

62 ELSA 2017 -0,1143 0,0491 0,0781 

63 ESSA 2017 -0,8642 0,0014 0,0055 

64 GEMS 2017 0,0185 0,2017 0,4076 

65 HRUM 2017 -0,0421 0,1197 0,1389 

66 INCO 2017 0,0248 -0,0070 -0,0084 

67 MBAP 2017 0,3876 0,3628 0,4770 

68 MITI 2017 -0,1803 -0,0948 -0,2669 

69 MYOH 2017 0,1111 0,0890 0,1181 
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No Kode Tahun RS ROA ROE 

70 PKPK 2017 0,3400 -0,0758 -0,1755 

71 PTBA 2017 -0,8032 0,1755 0,2797 

72 PTRO 2017 1,3056 0,0240 0,0578 

73 SMRU 2017 0,4176 0,0161 0,0319 

74 TINS 2017 -0,2791 0,0407 0,0797 

75 TOBA 2017 0,6627 0,1475 0,2940 

76 ADRO 2018 -0,3468 0,0664 0,1089 

77 ANTM 2018 0,2240 0,0389 0,0657 

78 ARII 2018 -0,0816 -0,0812 -2,8471 

79 ARTI 2018 0,0000 0,0120 0,0180 

80 ATPK 2018 0,0000 -0,1575 -0,5155 

81 BSSR 2018 0,1143 0,2831 0,4617 

82 BYAN 2018 0,8750 0,4308 0,7313 

83 CITA 2018 1,5915 0,1790 0,3902 

84 CTTH 2018 0,2020 0,0084 0,0189 

85 DKFT 2018 -0,2234 -0,0349 -0,0860 

86 DOID 2018 0,4571 0,0684 0,3095 

87 ELSA 2018 -0,0753 0,0509 0,0873 

88 ESSA 2018 0,4636 0,0577 0,1647 

89 GEMS 2018 -0,0727 0,1433 0,3182 

90 HRUM 2018 -0,3171 0,0891 0,1074 

91 INCO 2018 0,1280 0,0292 0,0342 

92 MBAP 2018 -0,0172 0,2907 0,4062 

93 MITI 2018 0,0000 -0,0468 -0,0918 

94 MYOH 2018 0,4929 0,1952 0,2591 

95 PKPK 2018 0,5672 -0,0293 -0,0674 

96 PTBA 2018 0,7480 0,2425 0,3603 

97 PTRO 2018 0,0753 0,0421 0,1224 

98 SMRU 2018 0,3485 -0,0330 -0,0689 

99 TINS 2018 -0,0258 0,0421 0,0976 

100 TOBA 2018 -0,2174 0,1325 0,3083 

MIN -0,8642 -0,6543 -2,8471 

MAX 2,2913 0,4308 0,7313 

MEAN 0,1742 0,0385 0,0125 

STDEV 0,6450 0,1504 0,4207 
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LAMPIRAN 3 

DATA LEVERAGE DAN MARKET RATIO PERUSAHAAN 

SAMPEL 

No Kode Tahun DAR DER EPS PER 

1 ADRO 2015 0,4373 0,7771 76,0770 6,7695 

2 ANTM 2015 0,3966 0,6573 37,9745 8,2687 

3 ARII 2015 0,7667 3,2868 -116,6275 -3,4297 

4 ARTI 2015 0,3116 0,4527 1,9709 86,2566 

5 ATPK 2015 0,4303 0,7552 -27,6967 -7,0044 

6 BSSR 2015 0,3964 0,6567 139,0631 7,9820 

7 BYAN 2015 0,8164 4,4476 -339,8256 -23,1737 

8 CITA 2015 0,5379 1,1640 -112,6075 -8,5252 

9 CTTH 2015 0,5229 1,0958 167,0310 0,3353 

10 DKFT 2015 0,0407 0,0425 -5,6882 -58,7182 

11 DOID 2015 0,8978 8,7858 -0,5295 -101,9838 

12 ELSA 2015 0,4021 0,6726 51,4943 4,7966 

13 ESSA 2015 0,3410 0,5175 166,6785 9,8993 

14 GEMS 2015 0,3304 0,4935 5,9613 234,8464 

15 HRUM 2015 0,0978 0,1084 -62,6207 -10,7792 

16 INCO 2015 0,1989 0,2482 67,4788 24,2298 

17 MBAP 2015 0,3235 0,4783 390,7918 2,8532 

18 MITI 2015 0,5544 1,2443 -126,9193 -0,9770 

19 MYOH 2015 0,4210 0,7272 129,5882 4,0513 

20 PKPK 2015 0,5105 1,0427 -100,8673 -0,4957 

21 PTBA 2015 0,4502 0,8190 814,1604 5,5579 

22 PTRO 2015 0,5809 1,3860 -170,2141 -1,7037 

23 SMRU 2015 0,5339 1,1456 -24,6339 -9,6615 

24 TINS 2015 0,4212 0,7277 142,6815 3,5394 

25 TOBA 2015 0,4507 0,8204 204,3905 3,3025 

26 ADRO 2016 0,4195 0,7228 160,3660 10,5696 

27 ANTM 2016 0,3860 0,6287 3,8316 233,5830 

28 ARII 2016 0,8296 4,8669 -115,2182 -4,5132 

29 ARTI 2016 0,3384 0,5116 1,1844 42,2164 

30 ATPK 2016 0,5352 1,1513 -48,0588 -4,0367 

31 BSSR 2016 0,3078 0,4447 140,6711 10,0234 

32 BYAN 2016 0,7719 3,3831 76,9181 78,0051 

33 CITA 2016 0,6468 1,8315 -97,7721 -9,2051 
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No Kode Tahun DAR DER EPS PER 

34 CTTH 2016 0,4887 0,9557 16,6788 4,7965 

35 DKFT 2016 0,3529 0,5454 -16,5803 -20,1444 

36 DOID 2016 0,8567 5,9762 62,1573 2,4132 

37 ELSA 2016 0,3133 0,4563 43,6799 9,6154 

38 ESSA 2016 0,6858 2,1827 105,6674 15,3311 

39 GEMS 2016 0,2987 0,4259 77,1764 34,9848 

40 HRUM 2016 0,1402 0,1630 88,7595 24,1101 

41 INCO 2016 0,1756 0,2131 0,8546 3.299,8061 

42 MBAP 2016 0,2126 0,2701 296,8180 7,0414 

43 MITI 2016 0,6201 1,6321 -18,5003 -3,2972 

44 MYOH 2016 0,2701 0,3700 134,9633 4,6679 

45 PKPK 2016 0,5575 1,2598 -22,8826 -2,1851 

46 PTBA 2016 0,4320 0,7604 814,0294 15,3557 

47 PTRO 2016 0,5668 1,3082 -104,2797 -6,9045 

48 SMRU 2016 0,5930 1,4571 -17,3314 -19,6175 

49 TINS 2016 0,4079 0,6889 42,0386 25,5717 

50 TOBA 2016 0,4352 0,7705 45,8175 27,1730 

51 ADRO 2017 0,3995 0,6654 219,4600 8,4753 

52 ANTM 2017 0,3839 0,6232 3,3960 184,0412 

53 ARII 2017 0,8784 7,2247 -74,5230 -13,1503 

54 ARTI 2017 0,2976 0,4238 3,6458 13,7144 

55 ATPK 2017 0,6049 1,5313 -54,4638 -3,5620 

56 BSSR 2017 0,2867 0,4019 427,4130 4,9133 

57 BYAN 2017 0,4199 0,7238 1.380,1992 7,6801 

58 CITA 2017 0,6585 1,9287 -14,3545 -49,4619 

59 CTTH 2017 0,5410 1,1787 5,2466 18,8694 

60 DKFT 2017 0,4820 0,9305 -8,0394 -49,0087 

61 DOID 2017 0,8126 4,3372 67,7812 2,5818 

62 ELSA 2017 0,3714 0,5909 32,6742 11,3851 

63 ESSA 2017 0,7421 2,8772 1,4252 154,3640 

64 GEMS 2017 0,5051 1,0206 274,3457 10,0238 

65 HRUM 2017 0,1384 0,1606 275,5034 7,4409 

66 INCO 2017 0,1672 0,2007 -20,7549 -139,2443 

67 MBAP 2017 0,2393 0,3146 643,9809 4,5032 

68 MITI 2017 0,6450 1,8168 -15,6919 -3,1864 

69 MYOH 2017 0,2464 0,3270 74,3898 9,4099 
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No Kode Tahun DAR DER EPS PER 

70 PKPK 2017 0,5681 1,3155 -17,3531 -3,8610 

71 PTBA 2017 0,3724 0,5933 366,1541 6,7185 

72 PTRO 2017 0,5843 1,4054 146,5611 11,3263 

73 SMRU 2017 0,4957 0,9828 2,6161 184,2413 

74 TINS 2017 0,4896 0,9593 64,8998 11,9415 

75 TOBA 2017 0,4982 0,9928 345,9826 5,9830 

76 ADRO 2018 0,3906 0,6410 212,1542 5,7270 

77 ANTM 2018 0,4073 0,6873 53,9560 14,1782 

78 ARII 2018 0,9715 34,0556 -137,2364 -6,5580 

79 ARTI 2018 0,3341 0,5016 4,1196 12,1371 

80 ATPK 2018 0,6946 2,2740 -24,2056 -8,0147 

81 BSSR 2018 0,3869 0,6310 384,0311 6,0933 

82 BYAN 2018 0,4108 0,6973 2.154,1054 9,2266 

83 CITA 2018 0,5412 1,1795 173,6122 10,5983 

84 CTTH 2018 0,5547 1,2459 5,0385 23,6183 

85 DKFT 2018 0,5946 1,4669 -16,7226 -18,2986 

86 DOID 2018 0,7791 3,5279 136,1204 1,8733 

87 ELSA 2018 0,4167 0,7142 39,4704 8,7154 

88 ESSA 2018 0,6498 1,8559 53,9841 5,9647 

89 GEMS 2018 0,5495 1,2198 247,3773 10,3081 

90 HRUM 2018 0,1699 0,2046 223,4322 6,2659 

91 INCO 2018 0,1447 0,1692 93,7968 34,7560 

92 MBAP 2018 0,2843 0,3972 595,2340 4,7880 

93 MITI 2018 0,4902 0,9617 -4,9129 -10,1773 

94 MYOH 2018 0,2467 0,3276 193,8801 5,3899 

95 PKPK 2018 0,5654 1,3011 -6,2405 -16,8257 

96 PTBA 2018 0,3269 0,4858 556,1065 7,7323 

97 PTRO 2018 0,6560 1,9068 335,9501 5,3133 

98 SMRU 2018 0,5205 1,0855 -5,2793 -123,1231 

99 TINS 2018 0,5686 1,3180 85,4263 8,8380 

100 TOBA 2018 0,5704 1,3276 478,3280 3,3868 

MIN 0,0407 0,0425 -339,8256 -139,2443 

MAX 0,9715 34,0556 2.154,1054 3.299,8061 

MEAN 0,4687 1,5924 129,4012 43,4965 

STDEV 0,1910 3,5739 309,5350 333,0559 
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LAMPIRAN 4 

OUTPUT PENGOLAHAN DATA SPSS 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RS 100 -,8642 2,2913 ,174159 ,6449617 

ROA 100 -,6543 ,4308 ,038450 ,1503988 

ROE 100 -2,8471 ,7313 ,012520 ,4206903 

DAR 100 ,0407 ,9715 ,468666 ,1909837 

DER 100 ,0425 34,0556 1,592386 3,5738677 

EPS 100 -339,8256 2154,1054 129,401200 309,5350193 

PER 100 -139,2443 3299,8061 43,496486 333,0558997 

Valid N (listwise) 100     

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 PER, ROE, DER, 

EPS, ROA, DAR 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: RS 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,693a ,481 ,447 ,4795605 1,814 

a. Predictors: (Constant), PER, ROE, DER, EPS, ROA, DAR 

b. Dependent Variable: RS 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19,794 6 3,299 14,345 ,000a 

Residual 21,388 93 ,230   

Total 41,182 99    

a. Predictors: (Constant), PER, ROE, DER, EPS, ROA, DAR 

b. Dependent Variable: RS 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,004 ,145  ,029 ,977   

ROA ,970 ,355 ,226 2,731 ,008 ,814 1,228 

ROE ,433 ,124 ,283 3,496 ,001 ,854 1,171 

DAR ,009 ,304 ,003 ,031 ,976 ,690 1,450 

DER -,001 ,016 -,004 -,048 ,962 ,734 1,362 

EPS ,001 ,000 ,372 4,741 ,000 ,907 1,103 

PER ,001 ,000 ,282 3,677 ,000 ,952 1,051 

a. Dependent Variable: RS 

 

Coefficient Correlationsa 

Model PER ROE DER EPS ROA DAR 

1 Correlations PER 1,000 ,045 -,015 -,080 -,063 -,166 

ROE ,045 1,000 -,063 -,046 -,333 ,105 

DER -,015 -,063 1,000 -,031 ,068 -,496 

EPS -,080 -,046 -,031 1,000 -,210 ,137 

ROA -,063 -,333 ,068 -,210 1,000 ,038 

DAR -,166 ,105 -,496 ,137 ,038 1,000 

Covariances PER 2,200E-8 8,212E-7 -3,502E-8 -1,937E-9 -3,312E-6 -7,503E-6 

ROE 8,212E-7 ,015 ,000 -9,284E-7 -,015 ,004 

DER -3,502E-8 ,000 ,000 -8,080E-8 ,000 -,002 

EPS -1,937E-9 -9,284E-7 -8,080E-8 2,674E-8 -1,220E-5 6,831E-6 

ROA -3,312E-6 -,015 ,000 -1,220E-5 ,126 ,004 

DAR -7,503E-6 ,004 -,002 6,831E-6 ,004 ,092 

a. Dependent Variable: RS 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) ROA ROE DAR DER EPS PER 

1 1 2,599 1,000 ,01 ,02 ,00 ,01 ,03 ,03 ,01 

2 1,442 1,342 ,00 ,19 ,22 ,00 ,04 ,06 ,01 

3 ,952 1,652 ,00 ,01 ,01 ,00 ,00 ,00 ,91 

4 ,815 1,786 ,00 ,00 ,38 ,00 ,19 ,34 ,02 

5 ,606 2,071 ,01 ,34 ,10 ,01 ,16 ,51 ,00 

6 ,533 2,208 ,02 ,44 ,28 ,01 ,37 ,01 ,03 

7 ,053 7,020 ,95 ,00 ,01 ,97 ,20 ,04 ,03 

a. Dependent Variable: RS 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,738957 2,325112 ,174159 ,4471414 100 

Std. Predicted Value -2,042 4,810 ,000 1,000 100 

Standard Error of Predicted 

Value 

,051 ,474 ,103 ,074 100 

Adjusted Predicted Value -,787279 7,126782 ,227863 ,8177236 100 

Residual -,9731634 2,0742645 ,0000000 ,4648013 100 

Std. Residual -2,029 4,325 ,000 ,969 100 

Stud. Residual -2,082 4,366 -,015 1,008 100 

Deleted Residual -5,3489823 2,1138754 -,0537036 ,7267961 100 

Stud. Deleted Residual -2,121 4,871 -,011 1,036 100 

Mahal. Distance ,115 95,870 5,940 14,859 100 

Cook's Distance ,000 17,389 ,183 1,738 100 

Centered Leverage Value ,001 ,968 ,060 ,150 100 

a. Dependent Variable: RS 

 

 



98 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,46480127 

Most Extreme Differences Absolute ,051 

Positive ,051 

Negative -,044 

Kolmogorov-Smirnov Z ,507 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,959 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) ,355 ,087  4,089 ,000   

ROA ,361 ,213 ,184 1,692 ,094 ,814 1,228 

ROE ,107 ,074 ,153 1,439 ,154 ,854 1,171 

DAR -,018 ,182 -,011 -,097 ,923 ,690 1,450 

DER -,007 ,009 -,090 -,787 ,433 ,734 1,362 

EPS 6,102E-5 ,000 ,064 ,621 ,536 ,907 1,103 

PER -2,071E-5 ,000 -,023 -,233 ,817 ,952 1,051 

a. Dependent Variable: Glejser 

 
 

 


