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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2014. Perusahaan sektor barang konsumsi sendiri memiliki 

subsektor yaitu, subsektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, 

keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga. Berdasarkan kriteria–

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, jumlah sampel perusahaan sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

ini sebanyak 140 yang kemudian di outlier menjadi 86.  

4.2  Statistik Deskriptif 

Analisis statistik Deskriptif menjelaskan karakteristik dari data 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan data sejumlah 86 sampel data. 

Data awal penelitian berjumlah 140 sampel data, sebanyak 54 sampel data 

dieliminasi karena tidak lolos uji asumsi klasik. Tabel 4.1 menjelaskan awal 

statistik deskriptif yang menguraikan variabel Current Ratio, Debt to Total 

Asset Ratio, Return on Asset, Total Asset Turnover dan Frekuensi 

perdagangan terhadap return saham yang menunjukan bahwa terdapat data 
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ekstrem dalam variabel Frekuensi perdagangan karena berbentuk kali, 

kemudian variabel frekuensi dilogkan.  

Tabel 4.1 

Deskriptif Variabel penelitian 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 86 .997 4.310 2.140 .822 

DAR 86 .215 .723 .424 .129 

ROA 86 -.047 .188 .069 .048 

TATO 86 .324 2.014 1.186 .366 

Log_Frekuensi 86 1.54 8.41 5.244 1.579 

Return 86 -.536 1.389 .244 .453 

Valid N (listwise) 86     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

Current Ratio (CR) memiliki nilai minimum 0,997, nilai maksimum 

4,310 dan nilai rata-ratanya 2,140 menunjukan rata-rata perusahaan 

mempunyai aktiva lancar 2,140 kali lebih besar dibandingkan dengan hutang 

lancarnya. Artinya, kemampuan untuk membayar hutang yang jatuh tempo 

dengan aset lancarnya, setiap Rp 1 hutang lancar dijamin oleh aset lancar 

2,140 kalinya. Nilai standar deviasi dari CR sebesar 0,822 dibawah nilai rata-

ratanya  menunjukan data current ratio dari perusahaan sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 

berkelompok atau tidak bervariasi.  

Debt to Total Asset Ratio (DAR) memiliki nilai minimum 0,215, nilai 

maksimum 0,723 dan nilai rata-rata 0,424 menunjukan rata-rata perusahaan 
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memiliki nilai hutang 0,424 kali lebih besar dibandingkan dengan 

asetnya. Artinya, bagian setiap rupiah aset yang dimiliki dijadikan jaminan 

untuk keseluruhan hutang 42,3% dari setiap rupiah aktiva menjadi jaminan 

hutang. Nilai standar deviasi dari DAR sebesar 0,129 dibawah nilai rata-

ratanya menunjukan data debt to total asset ratio dari perusahaan sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 

berkelompok atau tidak bervariasi.  

Return on Asset (ROA) memiliki nilai minimum -0,047, nilai 

maksimum sebesar 0,188 dan nilai rata-rata sebesar  0,069 menunjukan bahwa 

perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aset 

yang dimiliki. Artinya setiap aktiva Rp 1 mampu menghasilkan keuntungan 

sebesar 6,9%. Nilai standar deviasi dari ROA sebesar 0,048 di bawah nilai 

rata-rata  menunjukan bahwa data ROA dari perusahaan sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 berkelompok atau tidak 

bervariasi. 

Total Assets Turnover (TATO) memiliki nilai minimum 0,324, nilai 

maksimum sebesar 2,014 dan nilai rata-rata sebesar 1,186 menunjukan bahwa 

kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aset berputar dalam satu 

periode tertentu atau dana yang tertanam dalam keseluruhan aset rata-rata 

berputar 1,186 kali. Nilai standar deviasi dari TATO sebesar 0,366 dibawah 

nilai rata-rata menunjukan bahwa data TATO dari perusahaan sektor barang 
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konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 berkelompok atau 

tidak bervariasi. 

Frekuensi perdagangan memiliki nilai minimum 1,54, nilai maksimum 

sebesar 8,41 dan nilai rata-rata sebesar 5,24 menunjukan bahwa rata-rata 

perusahaan sektor barang konsumsi aktif diperdagangkan dalam satu periode 

tertentu. Nilai standar deviasi dari frekuensi perdagangan sebesar 1,57 

dibawah nilai rata-rata menunjukan bahwa data frekuensi dari perusahaan 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 

berkelompok atau tidak bervariasi.  

Return saham memiliki nilai minimum -0,536, nilai maksimum 

sebesar 1,389 dan nilai rata-rata sebesar 0,244 menunjukan bahwa perusahaan 

mengalami mengalami perubahan return positif dengan rata-rata return 

sebesar 24,4%. Hal ini menunjukan bahwa selama periode penelitian harga 

saham perusahaan sampel mengalami peningkatan. Nilai standar deviasi 

sebesar 0,453 diatas nilai rata-rata menunjukan bahwa data return saham dari 

perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014 

tidak berkelompok atau bervariasi. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data  maka data diuji sesuai asumsi 

klasik. Untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut 
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harus terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas serta data 

yang dihasilkan harus berdistribusi normal. 

4.3.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2011:83). Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi normalitas 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan uji statistik. Uji Statistik yang 

digunakan dalam uji normalitas adalah Uji Kolmogorov-Smirnov, secara 

multivarians pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya. 

Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi diatas 

0,05 (Ghozali, 2011).  Hasil pengujian normalitas terlihat pada tabel 4.2 

berikut. 
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Tabel 4.2 

Hasil pengujian Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 86 

Normal Parameters
a,b

 Mean .010 

Std. Deviation .424 

Most Extreme Differences Absolute .117 

Positive .117 

Negative -.067 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.088 

Asymp. Sig. (2-tailed) .188 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Sampel hasil pada tabel 4.2 tersebut nampak variabel-variabel current 

ratio, debt to total asset ratio, return on asset, total asset turnover, frekuensi 

perdagangan dan return saham terdistribusi normal, dimana nilai signifikansi 

(0,188) yang lebih besar 0,05 artinya (p>0,05) hal ini mengindikasikan data 

residual terdistribusi normal. Hasil uji normalitas tersebut menunjukkan hasil 

dengan data yang berdistribusi normal sehingga sampel tersebut memenuhi 

syarat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dan variabel independen 

tersebut dapat digunakan untuk memprediksi return saham. 

 

 



49 

 

49 

 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel variabel ini tidak 

ortogonal.  Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen  sama dengan nol (Ghozali, 2011).  Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat 

dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Faktor (VIF)  yang 

terdapat pada masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.3. dibawah 

ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .119 .458  .259 .796   

CR -.062 .081 -.112 -.757 .451 .492 2.034 

DAR .442 .520 .126 .851 .397 .485 2.060 

ROA 4.133 1.137 .443 3.635 .000 .722 1.385 

TATO -.114 .138 -.092 -.829 .410 .862 1.161 

Log_Frekuensi -.016 .032 -.055 -.494 .623 .869 1.151 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 
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Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika 

mempunyai nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF  dibawah 10, default SPSS 

bagi angka tolerance adalah di atas 0,10, artinya bahwa semua variabel yang 

akan dimasukkan dalam perhitungan model regresi harus mempunyai 

tolerance di atas 0,10. Apabila ternyata lebih rendah dari 0,10 maka dapat 

dikatakan terjadi multikolinieritas. Sedangkan pada variable inflation faktor 

(VIF), pada umumnya ditemukan kurang dari 10. Artinya apabila variabel 

tersebut lebih dari 10 maka mempunyai persoalan multikolinieritas (korelasi 

yang besar di antara variabel bebas) dengan variabel bebas yang lainnya 

(Ghozali, 2011:57).  

Berdasarkan tabel koefisien di atas menunjukkan bahwa current ratio, 

debt to total asset ratio, return on asset, total asset turnover dan frekuensi 

perdagangan terhadap Return saham memiliki nilai toleransi lebih besar dari 

nilai default yang ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF juga 

menunjukkan di bawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel telah memenuhi persyaratan ambang toleransi dan nilai VIF, artinya 

bahwa current ratio, debt to total asset ratio, return on asset, total asset 

turnover dan frekuensi perdagangan terhadap return saham tidak terjadi 

problem multikolinieritas, sehingga dapat dilakukan pada pengujian 

selanjutnya. 
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4.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada tidaknya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 

(sebelumnya) dalam suatu model regresi. Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi.  Model  regresi  yang  baik  adalah yang 

bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi digunakan uji  Durbin Watson.   Berikut adalah hasil uji Durbin 

Watson 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .379
a
 .143 .090 .432894 1.930 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan  pada tabel 4.4 diatas, Nilai 

Durbin-Watson penelitian ini adalah 1,930. Karena D-W model berada di 

antara D-W tabel yaitu dU=1,7740 dengan n = 86 dan k = 5 dan 4-dU = 2,226. 

Maka  kesimpulannya tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi. 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda akan disebut heteroskedastisitas.  Model regresi yang baik adalah 

model yang tidak terjadi  heterokedastisitas (Ghozali, 2011).  Berikut hasil 

pengujian heterokedastisitas : 

Tabel 4.5 

Hasil  Uji Heterokedastisitas 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .568 .272  2.086 .040 

CR -.053 .048 -.171 -1.099 .275 

DAR .052 .309 .026 .167 .868 

ROA .356 .676 .068 .527 .599 

TATO -.051 .082 -.073 -.619 .537 

Log_Frekuensi -.020 .019 -.123 -1.045 .299 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

 

 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi 

problem heterokedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 

variabel bebas > 0,05. 
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4.4 Uji Kelayakan Model 

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel current ratio, debt to total asset ratio, return on asset, total asset 

turnover dan frekuensi perdagangan mampu menjelaskan terhadap return 

saham, dimana ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square. Untuk 

mengetahui seberapa besar return saham mampu dijelaskan oleh variable 

independen yaitu current ratio, debt to total asset ratio, return on asset, total 

asset turnover dan frekuensi perdagangan. Berikut ini hasil output SPSS : 

 

Tabel 4.6 

Hasil pengujian koefisien determinasi 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .379
a
 .143 .090 .432894 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai 

koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 

0,090, hal ini berarti bahwa variabilitas return saham mampu dijelaskan 

sebesar 9% oleh variabel independen yaitu current ratio, debt to total asset 

ratio, return on asset, total asset turnover dan frekuensi perdagangan 

sedangkan sisanya 91% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar variabel 
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current ratio, debt to total asset ratio, return on asset, total asset 

turnover dan frekuensi perdagangan. 

4.4.2 Hasil Uji Model Fit 

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen.  Untuk  mengetahui pengaruh 

antara current ratio, debt to total asset ratio, return on asset, total asset 

turnover dan frekuensi perdagangan terhadap return saham. Berikut hasil 

output SPSS Uji F : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.511 5 .502 2.679 .027
a
 

Residual 14.992 80 .187   

Total 17.502 85    

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai F hitung sebesar 2,679 

dengan hasil signifikasinya sebesar 0,027 < 0,05 yang menunjukkan bahwa 

variabel independen CR, DAR, ROA, TATO dan Frekuensi perdagangan  

secara bersama-sama mampu mempengaruhi return saham. 
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4.5 Uji Hipotesis (Analisis Regresi Berganda) 

Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil persamaan regresi 

berganda dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis  

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .119 .458  .259 .796 

CR -.062 .081 -.112 -.757 .451 

DAR .442 .520 .126 .851 .397 

ROA 4.133 1.137 .443 3.635 .000 

TATO -.114 .138 -.092 -.829 .410 

Log_Frekuensi -.016 .032 -.055 -.494 .623 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut : 

Return Saham : -0,112CR + 0,126DAR + 0,443ROA - 0,092TATO - 

0,494LOG_FREK 
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Nilai β1 sebesar -0,112 mempunyai arti bila terjadi penurunan variabel 

current ratio (CR) sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan return saham 

sebesar 0,112 

Nilai β2 sebesar  0,126 mempunyai arti bila terjadi kenaikan variabel debt to 

total asset ratio  (DAR) sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan return saham 

sebesar 0,126 

Nilai β3 sebesar 0,443 mempunyai arti bila terjadi kenaikan variabel return on 

asset (ROA) sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan return saham sebesar 

0,443 

Nilai β4 sebesar -0,092 mempunyai arti bila terjadi penurunan variabel total 

asset turnover (TATO) sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan return saham 

sebesar 0,092 

Nilai β5 sebesar -0,055 mempunyai arti bila terjadi penurunan variabel 

log_Frekuensi sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan return saham sebesar 

0,055 

4.5.1 Pengaruh Current Ratio terhadap Return Saham 

Hasil koefisien regresi CR sebesar -0,112, nilai t hitung sebesar -0,757 

dan tingkat signifikansi sebesar 0.451 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan current ratio  berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

return saham. Oleh karena itu hipotesis pertama (H1) yang menyatakan 
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bahwa current ratio berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham ditolak.  

Secara teoritis, semakin likuid perusahaan maka semakin kecil 

risikonya. Likuiditas yang tinggi akan memperkecil risiko kegagalan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada kreditur, 

dengan demikian perusahaan menunjukan kondisi keuangan yang baik. 

Namun menurut Budialim (2013) Current Ratio yang tinggi mengindikasikan 

penggunaan uang kas dan aset jangka pendek lainnya yang tidak efisien. 

Karena pertentangan ini, investor tidak memasukan current ratio dalam 

pertimbangan investasinya sehingga current ratio tidak berpengaruh terhadap 

return saham..  

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Budialim (2013) yang 

menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian Ulupui (2007) yang menyatakan bahwa 

current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

4.5.2 Pengaruh Debt to Total Aset Ratio terhadap Return Saham. 

Hasil koefisien regresi DAR sebesar 0.126, nilai t hitung sebesar 0,851 

dan tingkat signifikansi sebesar 0.397 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan debt to total asset ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return saham. Oleh karena itu hipotesis kedua (H2) yang 

menyatakan bahwa Debt to Total Asset Ratio berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap return saham ditolak. 
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Debt to total asset ratio menunjukan perbandingan antara hutang 

dengan total aset yang dimiliki. Menurut Ulupui (2007) seringkali financial 

distress yang dihadapi perusahaan disebabkan oleh kegagalan dalam 

membayar hutang. DAR yang semakin besar mengakibatkan risiko finansial 

perusahaan semakin tinggi. Adanya penggunaan hutang yang semakin besar 

akan mengakibatkan semakin tingginya beban bunga dan risiko kebangkrutan 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngaisah (2008) yang 

menyatakan Debt to total asset ratio berpengaruh positif namun tidak 

signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian haryanto (2013) yang menyatakan  

Debt to total asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return 

saham 

4.5.3 Pengaruh Return on Asset terhadap Return Saham 

Hasil koefisien regresi ROA sebesar 0,443, nilai t Hitung sebesar 

3,635 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. Oleh karena itu hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa 

return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham 

diterima. 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dilihat dari 

semakin tinggi nilai profit, hal ini mengindikasikan bahwa laba bersih 

perusahaan semakin meningkat dan manajemen mampu menggunakan 
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aktivanya secara efektif. Semakin tinggi ROA menunjukan kinerja 

perusahaan semakin baik, hal ini akan menarik minat investor untuk 

berinvestasi sehingga return akan meningkat. Hasil ini mendukung 

pernyataan Chotimah (2013) yang mana, indikator ROA merupakan indikator 

keuangan yang sering digunakan dalam menilai kinerja perusahaan. Semakin 

besar ROA maka kinerja perusahaan tersebut semakin baik dan akan membuat 

harga saham semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Chotimah (2013) yang menyatakan 

return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap retun saham. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Savitri (2012) bahwa return on 

Asset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. 

4.5.4 Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Return Saham 

Hasil koefisien regresi TATO sebesar -0,092, nilai t Hitung sebesar -

0,829 dan tingkat signifikansi sebesar 0,410 lebih besar dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan total asset turnover berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap return saham. Oleh karena itu hipotesis keempat (H4) 

yang menyatakan bahwa Total Asset Tunrover berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham ditolak. 

Total asset turnover digunakan untuk mengukur seberapa efisiensinya 

seluruh aktiva penjualan yang dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan 

penjualan. Menurut Asmi (2014) TATO yang rendah mengindikasikan bahwa 

suatu perusahaan tidak bisa memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk 
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mendapat keuntungan, hal ini membuat investor tidak berminat 

berinvestasi pada perusahaan dengan TATO yang rendah. Pada periode 2010-

2014, banyak perusahaan tidak mampu menjalankan aktivitas perusahaan 

secara normal karena menurunnya daya beli terutama dari sektor barang 

konsumsi sehingga hal ini membuat banyak perusahaan pada sektor ini 

mengalami perlambatan dalam penjualan (Infobiz, 2016). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Chotimah (2013) yang menyatakan 

Total Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Lulukiyah (2011) bahwa Total 

asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

4.5.5 Pengaruh Frekuensi perdagangan terhadap Return Saham 

Hasil koefisien regresi log frekuensi perdagangan sebesar -0,055, nilai 

t Hitung sebesar -0,494 dan tingkat signifikansi sebesar 0,623 lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat disimpulkan frekuensi perdagangan berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap return saham. Oleh karena itu hipotesis kelima 

(H5) yang menyatakan bahwa Frekuensi perdagangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap return saham ditolak. 

Terjadinya penurunan daya beli pada periode penelitian membuat 

kondisi perekonomian mengalami tekanan, hal ini menyebabkan 

memperlambatnya pertumbuhan ekonomi. Tekanan yang tinggi pada pasar 

keuangan global di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi telah 

memberikan tekanan pada kinerja perdagangan dan pasar keuangan nasional. 
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Penarikan modal dan meningkatnya risiko investasi menyebabkan 

harga saham menurun (Silviyani, 2014), hal ini menimbulkan dampak negatif 

terhadap perdagangan saham di pasar modal dan akan berimbas pada turunnya 

return saham. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Silviyani (2014) dengan hasil 

penelitian frekuensi perdagangan berpengaruh negatif tidak sgnifikan terhadap 

return saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Maknun (2010) 

bahwa frekuensi perdagangan berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham. 
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