
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik  deskriptif  dalam penelitian ini meliputi  nilai  statistik deskriptif 

variabel return, CR, ROA, DER, EPS dan Beta. Dari 282 data yang didapatkan 

kemudian dilakukan ekslusi  outlier  dari observasi dan tersisa sebanyak 174 data 

dengan nilai statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nilai Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CR 174 0.07 9.82 2.158621 1.541616

ROA 174 -1.0758 0.786 0.025145 0.172813
DER 174 0.001 29.75 2.077075 3.30333
EPS 174 -532 6958 356.9423 1034.876

BETA 174 -0.71 2.03 0.402509 0.483078
RETURN 174 -0.0022 0.0045 0.00109 0.001267

   Sumber : Data sekunder yang diolah (2007)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai mean CR adalah sebesar 

2,158  yang  menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  memiliki  aktiva  lancar 

2,158 kali lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya. Nilai rata-rata ROA 

adalah  sebesar  0,025,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  yang 

termasuk dalam penelitian ini mempunyai tingkat kembalian investasi yang telah 

dilakukan oleh perusahaan yaitu laba bersih setelah pajak dengan menggunakan 

seluruh dana yaitu aktiva total yang dimilikinya adalah sebesar 2,5%. Nilai rata-

rata DER adalah sebesar 2,077 menunjukkan rata-rata perusahaan memiliki nilai 

hutang 2,077 kali lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya.. Kemudian untuk 
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variabel  EPS mempunyai nilai rata-rata  sebesar 356,942. Nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan  bahwa  rata-rata  perusahaan  yang  termasuk  dalam  penelitian  ini 

mempunyai kemampuan dalam menghasilkan laba untuk tiap per lembar saham 

adalah  sebesar  356,942.  Nilai  rata-rata  return  adalah  sebesar  0,0011,  hal  ini 

menunjukkan  bahwa  tingkat  keuntungan  atau  capital  gain  yang  didapatkan 

investor adalah sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,0011.

4.2. Pengujian Asumsi Klasik

4.2.1.Pengujian Normalitas

Pengujian  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pengujian 

Kolmogorov-Smirnov. Berdasar hasil yang ditunjukkan maka hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3  sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas I

Kolmogorov-Smirnov
N Sig

Unstandarized Residual 282 0,000
Sumber: Data sekunder yang diolah. 2007

Tabel 4.2 di atas menunjukkan data mula-mula yang terlihat dari tabel 4.2 

tersebut  dengan  jumlah  observasi  282  menunjukkan  data  tidak  berdistribusi 

normal, hal ini terlihat dari nilai koefisien signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05.
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Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas II

Kolmogorov-Smirnov
N Sig

Unstandarized Residual 174 0,054
Sumber: Data sekunder yang diolah. 2007

Dapat dilihat dari tabel 4.3 terlihat bahwa sekarang koefisien signifikansi 

sebesar 0,054 atau lebih besar ari 0,05, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

data tersebut sekarang berdistribusi normal.

4.2.2.Pengujian Multikolinearitas

Uji Multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  independen  (variabel  bebas).  Uji 

Multikoliniaritas  dalam penelitian  ini  dengan  melihat  nilai  Variance  Inflation 

Factor (VIF) dalam tabel 4.4 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4
Nilai Tolerance dan VIF

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan
CR 0,864 1,158 Tidak terjadi multikolinearitas

ROA 0,895 1,118 Tidak terjadi multikolinearitas
DER 0,888 1,126 Tidak terjadi multikolinearitas
EPS 0,913 1,095 Tidak terjadi multikolinearitas

BETA 0,989 1,011 Tidak terjadi multikolinearitas
Sumber : Data sekunder yang diolah. 2007

Berdasarkan  tabel  4.4  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  VIF tidak  ada  yang 

melebihi  10 dan nilai  tolerance tidak ada yang lebih kecil  dari  0,01,  sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
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4.2.3.Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui  apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak  terjadi 

heteroskedastisitas, yang dapat dilihat dengan menggunakan uji Glejser test. Hasil 

uji glejser test dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini

Tabel 4.5
Coefficient Glejser Test

Variabel Sig Kesimpulan
CR 0,144 Tidak terjadi heterokedastisitas

ROA 0,774 Tidak terjadi heterokedastisitas
DER 0,855 Tidak terjadi heterokedastisitas
EPS 0,876 Tidak terjadi heterokedastisitas

BETA 0,805 Tidak terjadi heterokedastisitas
Dependen variabel : Abs [Residual]
Sumber : Data sekunder diolah, 2007

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji Glejser test terlihat 

bahwa semua variabel independen mempunyai tingkat koefisien signifikansi>0.05 

sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

4.2.4.Pengujian Autokorelasi

Pengujian autokorelasi  bertujuan untuk mengetahui  apakah dalam suatu 

observasi  terdapat  korelasi  ataukah  tidak  antar  anggota  series  (kesalahan 

pengganggu  periode  t  (sekarang)  dengan  kesalahan  pengganggu  periode  t-1 

(sebelumnya).  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  bebas  autokorelasi,  yang 

dapat dilihat dengan menggunakan nilai Durbin Watson. 
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Tabel 4.6
Pengujian Autokorelasi

Model R R Square Adjusted
R Square Durbin-Watson

1 0,263 0,069 0,042 1,918
       Sumber : Data sekunder diolah, 2007

Berdasarkan  tabel  4.6  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  koefisien  Durbin-

Watson adalah 1,918 terletak pada antara -2 sampai dengan +2, sehingga tidak ada 

autokorelasi baik positif maupun negatif.

4.3. Pengujian Hipotesis

Setelah  melakukan  pengujian  terhadap  seluruh  asumsi  klasik,  langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan model regresi 

berganda,  sedangkan  untuk  pengujian  hipotesis  yang  telah  diajukan,  dalam 

penelitian  ini  digunakan  uji  simultas  (uji  F)  dan  uji  parsial  (uji  t).  Dari  hasil 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil regresi berganda 

sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients(a)

Model  

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

B
Std. 
Error Beta t Sig. Sig./2

1 (Constant) 0.000779 0.000209 3.716363 0.00
CR -7E-07 6.58E-05 -0.00085 -0.01062 0.99 0.50
ROA 0.000564 0.000577 0.076904 0.977346 0.33 0.16
DER 8.77E-06 3.03E-05 0.022879 0.289673 0.77 0.39
EPS 6.64E-08 9.53E-08 0.054269 0.696739 0.49 0.24
BETA 0.000638 0.000196 0.243474 3.252524 0.00 0.00

a. Dependent Variable: RETURN
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2007
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Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel 

independen (CR, ROA, DER, EPS, dan Beta) terhadap variabel dependen (return 

saham).

4.3.1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji  t  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  dari  masing-masing  variabel 

independen (CR, ROA,DER, EPS, dan Beta) terhadap variabel dependen (return) 

saham secara  individu.  Apabila  nilai  Sig  t  <  tingkat  signifikansi  (0,05)  maka 

hipotesis diterima, sedangkan bila nilai Sig t > 0,05 maka hipotesis ditolak.

1. Current Ratio (CR)

Data diketahui dari tabel 4.7 variabel CR prob.sig (0,50) > 0,05 sehingga 

data dikatakan bahwa CR tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel  return 

saham, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian  yang  dilakukan oleh Tuasikal  (2002).  Menurut  Munawir  (1990)  CR 

adalah rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja 

suatu perusahaan. CR yang tinggi belum tentu menjamin akan dibayarnya hutang 

perusahaan yang sudah jatuh tempo karena  proporsi atau distribusi dari aktiva 

lancar yang sudah menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi 

dibandingkan taksiran penjualan yang akan datang, sehingga tingkat perputaran 

persediaan rendah dan menunjukkan adanya piutang yang besar yang mungkin 

sulit  untuk  ditagih,  sehingga  dalam  penelitian  ini  dengan  periode  2003-2005 

perusahaan  manufaktur  di  BEJ  menunjukkan  bahwa  Current  Ratio tidak  di 

pergunakan  investor  dalam  memprediksi  return  saham  mungkin  investor 

memanfaatkan referensi rasio likuiditas lain di luar rasio CR untuk memprediksi 

return saham,  sebab  investor  tidak  yakin  akan  distribusi  aktiva  lancar  dari 

43



perusahaan  tersebut,  persediaan  yang  dimiliki  diyakini  tidak  sesuai  dengan 

estimasi tingkat penjualan. 

2. ROA

Nilai koefisien signifikansi ROA sebesar 0,16 yang artinya variabel ROA 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sehingga hipotesis 

kedua  dalam  penelitian  ini  ditolak.  Hasil  penelitian  tidak  konsisten  dengan 

penelitian Natarsyah (2000) dan Sunarto (2000) yang menyatakan bahwa ROA 

mempunyai pengaruh terhadap return saham. Tetapi hasil penelitian ini konsisten 

dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Ghozali  dan  Irwansyah  (2002)  yang 

menunjukkan  bahwa  ROA tidak  signifikan  terhadap  return saham perusahaan 

manufaktur  di  BEJ.  Hasil  penelitian  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori  yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi ROA berarti kinerja perusahaan semakin baik 

dan mempengaruhi  harga saham sehingga  return  saham  semakin tinggi.  ROA 

tidak signifikan terhadap return saham karena beberapa faktor antara lain :

(a) Dalam  pengambilan  keputusan  investasi  para  investor  di  BEJ  kurang 

memperhatikan  rasio  profitabilitas  perusahaan  yang  dalam  penelitian  ini 

diwakili oleh ROA.

(b) Adanya kemungkinan praktek  window dressing terhadap laporan keuangan 

tersebut  agar  kinerja  perusahaan  tampak  lebih  baik.  Akibatnya  investor 

kurang  percaya  percaya  karena  informasi  tersebut  seringkali  tidak 

menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
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(c) Gejolak sosial, ekonomi, serta politik di Indonesia yang terjadi selama kurun 

waktu penelitian turut mempengaruhi iklim investasi,  yaitu mengakibatkan 

semakin tingginya risiko bisnis yang harus ditanggung baik oleh perusahaan 

maupun investor  terutama berkaitan dengan keamanan dalam berinvestasi. 

Gejolak sosial, ekonomi, serta politik ini juga mengakibatkan meningkatnya 

ketidakpastian terhadap tingkat pengembalian (return) investasi.

3. Debt Equity Ratio (DER) 

Nilai  koefisien  Debt  Equity  Ratio  (DER)  sebesar  0,39  yang  artinya 

variabel  DER tidak berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap return saham, 

sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak  

DER merupakan rasio hutang yang diukur dengan perbandingan hutang 

dengan ekuitas (modal sendiri).  Tingkat DER yang aman biasanya kurang dari 

50%, sehingga semakin kecil DER semakin baik perusahaan (Fakhrudin, 2001). 

Penolakan  hipotesis  pada  penelitian  ini  kemungkinan  disebabkan  karena 

perusahaan manufaktur di BEJ pada periode 2003-2005, memiliki rata-rata DER 

yang  tinggi,  yaitu  sebesar  189%,  sehingga  menjadikan  para  investor  kurang 

memperhatikan  tingkat  DER  untuk  memprediksi  return,  sebab  selain  sangat 

potensial  dalam memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan,  penggunaan 

hutang dapat menimbulkan resiko karena hutang menyebabkan perusahaan harus 

membayar  bunga  dan  pokok  jaminan.  Kegagalan  dalam memenuhi  kewajiban 

tetap  yang  berkaitan  dengan  hutang  akan  menyebabkan  kebangkrutan  bagi 

perusahaan.
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4. Earning Per Share

Nilai koefisien EPS sebesar 0,24 yang artinya bahwa variabel EPS tidak 

berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  return  saham,  sehingga  hipotesis 

keempat dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natarsyah (2000). 

EPS adalah jumlah laba yang menjadi hak untuk setiap pemegang satu 

lembar saham biasa (Husnan, 1996).  Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

yang menyebutkan bahwa semakin tinggi  EPS menandakan bahwa perusahaan 

tersebut  mampu  memberikan  tingkat  kesejahteraan  yang  lebih  baik  kepada 

pemegang saham, sebab semakin tinggi tingkat EPS, maka semakin tinggi pula 

nilai suatu saham yang mempengaruhi harga saham sehingga  return saham juga 

semakin  tinggi.  Tidak  adanya  pengaruh  EPS  terhadap  return  saham,  hal  ini 

mungkin  berkaitan  dengan  fenomena  bahwa  laba  sering  kali  menjadi  obyek 

perekayasaan  dalam  laporan  keuangan  untuk  menarik  investor,  sehingga  para 

investor  tidak begitu saja  mengambil  keputusan dalam menanamkan modalnya 

hanya berdasarkan nilai EPS saja.

5. Risiko Sistematik (Beta)

Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  beta  berpengaruh  positif  dan 

signifikan terhadap return saham, hal ini dapat dilihat koefisien signifikansi risiko 

sistematis  (beta)  adalah  sebesar  0,011<0,05,  maka  hipotesis  penelitian  yang 

menyebutkan bahwa risiko sistematis  (beta)  berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap return  diterima.  Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan hasil  penelitian 
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yang  dilakukan  oleh  Natarsyah  (2000).  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan 

bahwa investor di BEJ dikelompokan sebagai investor yang professional,  yaitu 

investor  yang  berkarakter  mempertimbangkan  segala  risiko  dalam  melakukan 

investasi.   

 

4.3.2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji  F  dilakukan  untuk  menguji  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh 

keseluruhan  variabel  independen  (CR,  ROA,  DER,  EPS  dan  Beta)  terhadap 

variabel dependen (return) secara bersama-sama.

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVAb

.000 5 .000 2.500 .033a

.000 168 .000

.000 173

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BETA, EPS, DER, ROA, CRa. 

Dependent Variable: RETURNb. 

Dari  hasil  perhitungan  diperoleh  nilai  F  sebesar  2,500  dan  nilai 

signifikansi sebesar  0,033 < 0.05 maka hipotesis keenam diterima, berarti faktor 

fundamental (CR, ROA, DER, EPS) dan Risiko sistematik (beta) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham.

4.3.3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien  determinasi  (R2)  digunakan untuk menjelaskan  pengaruh dari 

variabel  independen terhadap variabel  dependen.  Berdasarkan tabel  4.5 di  atas 
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menunjukkan  bahwa  nilai  adjust  R-Square adalah  0,042,  dengan  demikian 

pengaruh variabel independen (CR,ROA,DER, dan Beta) adalah sebesar 4,2 %, 

sedangkan sisanya 95,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.
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