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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

E. Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan data-data laporan keuangan tahun 2014-2016 yang sudah 

dikumpulkan dari perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 berjumlah 

270 data perusahaan. Selanjutnya 129 data yang bersifat outlier harus dibuang 

untuk memenuhi uji asumsi klasik. Sehingga total 141 data perusahaan tersisa 

yang dapat dijadikan sampel penelitian. Nilai statistik deskriptif data 

penelititan dapat dilihat dari tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

QR 141 0,16 3,38 1,3387 0,61285 

DER 141 0,26 11,4 2,2101 2,46591 

ROA 141 0,0004 0,22 0,0571 0,04681 

TATO 141 0,03 1,58 0,442 0,37837 

MCaP 141 3.150.634.800.000 461.302.580.411.438 87.774.575.020.132 103.351.358.321.638 

BA 141 0,07 0,26 0,1334 0,03701 

TOR 141 0,02 1,09 0,2174 0,18604 

Rt 141 -0,14 0,4 0,1089 0,10865 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

Lampiran  5, hal 110 
Keterangan : QR  = Quick Ratio   MCaP = Kapitalisasi Pasar 

 DER  = Debt to Equity Ratio  BA = Bid Ask Spread 

 ROA = Return On Asset   TOR = Turnover Ratio 

 TATO = Total Asset Turnover  Rt = Imbal Hasil Saham 

   

Variabel independen pertama yaitu Quick Ratio menunjukan nilai 

minimumnya sebesar 0,16 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 3,38. Nilai 
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mean Quick Ratio (QR) adalah 1,3387 yang artinya rata-rata perbandingan 

aset lancar tanpa persediaan dengan kewajiban lancar sebesar 1,3387. Quick 

Ratio diatas 1 menunjukan bahwa rata rata perusahaan di indeks LQ-45 

memiliki aset lancar diluar persediaan yang lebih besar daripada kewajiban 

lancanya, sehingga rata-rata perusahaan indeks LQ-45 memiliki quick ratio 

yang tinggi. Standar devisiasi adalah 0,61285 yang menunjukan tingkat 

variabilitas dari quick ratio sebesar 0,61285. 

Variabel independen kedua yaitu Debt to Equity Ratio (DER) 

menunjukan nilai minimumnya sebesar 0,26 sedangkan nilai maksimumnya 

sebesar 11,40. Nilai mean Debt to Equity Ratio (DER) adalah 2,2101 yang 

artinya rata-rata perbandingan total kewajiban dengan total ekuitas sebesar 

2,2101. Debt to Equity Ratio diatas 1 menunjukan bahwa rata rata perusahaan 

di indeks LQ-45 memiliki total kewajiban yang lebih besar daripada total 

ekuitasnya, sehingga rata-rata perusahaan indeks LQ-45 memiliki debt to 

equity ratio yang tinggi. Standar devisiasi adalah 2,46591 yang menunjukan 

tingkat variabilitas dari rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 2,46591. 

Variabel independen ketiga yaitu Return on Asset (ROA) menunjukan 

nilai minimumnya sebesar 0,0004 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 

0,22. Nilai mean Return on Asset (ROA) perusahaan di indeks LQ-45 adalah 

0,0571 yang artinya rata-rata perusahaan sampel mampu menghasilkan laba 

sebesar 5,71% dari total aset perusahaan sampel. Tingkat variabilitas rasio 

laba dari total aset sebesar 0,04681. Terdapat standar devisiasi yang lebih 
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kecil daripada rata-ratanya, yang menunjukan bahwa variasi Return on Asset 

perusahaan di indeks LQ45 2014-2016 tidak terlalu besar.  

Variabel independen keempat yaitu Total Asset Turnover (TATO) 

menunjukan nilai minimumnya sebesar 0,03 sedangkan nilai maksimumnya 

sebesar 1,58. Nilai mean Total Asset Turnover (TATO) adalah 0,442 yang 

artinya dana yang tertanam dalam keseluruhan aset rata-rata berputar 0,442 

kali untuk menghasilkan penjualan. Standar devisiasi adalah 0,37837 yang 

menunjukan tingkat variabilitas dari rasio perputaran total aset sebesar 

0,37837. Terdapat standar devisiasi yang lebih kecil daripada rata-ratanya, 

yang menunjukan bahwa variasi Total Aset Turnover perusahaan di indeks 

LQ45 2014-2016 tidak terlalu besar.  

Variabel independen kelima yaitu Kapitalisasi pasar menunjukan nilai 

minimumnya sebesar 3.150.634.800.000 sedangkan nilai maksimumnya 

sebesar 461.302.580.411.438. Nilai rata-rata Kapitalisasi pasar adalah 

87.774.575.020.132 yang mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan 

sampel memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang tergolong kedalam 

kapitalisasi besar (big capt) karena rata-rata nilai kapitalisasi pasar 

perusahaan di indeks LQ45 periode 2014-2016 sebesar 87,7 triliun lebih 

besar dari 5triliun.  Tingkat variabilitas dari kapitalisasi pasar sebesar 

103.351.358.321.638. 

Variabel independen keenam yaitu Bid Ask Spread menunjukan nilai 

minimumnya sebesar  0,07 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,26. Nilai 

rata-rata  Bid Ask Spread  (BA) adalah  1,334 yang berarti bahwa rata – rata 
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perusahaan di indeks LQ45 yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat 

menghasilkan spread sebesar Rp 1,33. Sehingga rata-rata tingkat kesenjangan 

informasi yang dimiliki antara investor dan pihak manajemen perusahaan 

adalah Rp 1,33. Tingkat variabilitas dari Bid Ask Spread sebesar 0,03701. 

Variabel independen ketujuh yaitu Turnover Ratio(TOR) menunjukan 

nilai minimumnya sebesar  0,02 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 1,09. 

Nilai rata-rata Turnover Ratio(TOR) adalah 0,2174 artinya pasar merespon 

saham yang diedarkan perusahaan menjadi transaksi perdagangan saham 

sebesar 21,74%. Tingkat variabilitas dari Turnover Ratio sebesar 0,18604. 

Nilai standar devisiasi yang lebih kecil dari rata-ratanya, menunjukan variasi 

turnover ratio perusahaan indeks LQ45 periode 2014-2016 tidak terlalu 

besar. 

Variabel dependen yaitu Imbal Hasil Saham (Rt) menunjukan nilai 

minimumnya sebesar  -0,14 sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,40. 

Nilai rata-rata  Imbal Hasil Saham (Rt)  adalah 0,1089 dan tingkat variabilitas 

dari Imbal Hasil Saham sebesar 0,10865. Nilai standar devisiasi yang lebih 

kecil 0,00025 dari rata-ratanya, menunjukan variasi return saham perusahaan 

indeks LQ45 periode 2014-2016 tidak terlalu besar. 

 

F. Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam suatu penelitian digunakan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi, data terdistribusi normal atau tidak. 
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Uji normalitas penelitian ini dilakukan dengan statistik Kolmogorov-

smirnov. Jika nilai signifikan Kolmogorov-smirnov lebih besar dari α = 

0,05 maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas Awal 

Jumlah Statistik Sig. Kolmogorov-Smirnov 

270 0,088 0,000 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

Lampiran 6, hal 110 

 

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai hasil uji normalitas data dengan 

jumlah sampel 270 menunjukan nilai signifikan Kolmogorov-smirnov 

sebesar 0,000 lebih kecil dari α= 0,05 sehingga dapat dikatakan data 

belum terdistribusi secara normal. Pengobatan dilakukan dengan 

membuang data outlier. Hasil dari pengobatan menunjukan jumlah 

sampel sekarang menjadi 141 data dan disajikan dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Pengobatan Uji Normalitas 

Jumlah Statistik Sig. Kolmogorov-Smirnov 

141 0,066 0,200 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

Lampiran 7, hal 114 

 

Hasil pengobatan normalitas menunjukan nilai signifikan 

Kolmogorov-smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari α= 0,05 sehingga 

data sudah terdistribusi normal. 
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2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan  uji glejser. Data yang 

baik adalah data yang bebas dari heteroskedastisitas atau secara statistik 

memiliki nilai signifikan > 0,05. Tabel 4.4 menunjukan hasil uji glejser 

model regresi. 

Tabel 4.4 

Uji Heteroskedastisitas  

Variabel Sig. Kesimpulan 

QR 0,253 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

DER 0,154 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

ROA 0,715 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

TATO 0,319 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Ln_MCaP 0,398 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

BA 0,336 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

TOR 0,472 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

Lampiran 8, hal 117 

 

Berdasarkan  tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pada model 

regresi tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan masing 

masing variabel > 0,05. 

 

3. Hasil Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi menunjukan apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah 

yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan Durbin Watson yaitu dengan membandingkan nilai DW 

dengan tabel DU. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW diantara nilai 
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tabel DU dengan 4-DU. Tabel 4.5 menunjukan hasil uji autokorelasi 

model regresi. 

Tabel 4.5 

   Uji Autokorelasi 

Model DU 
Durbin-

Watson 
4-DU Kesimpulan 

Model 1 1,826 1,932 2,174 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

Lampiran 9, hal 118 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui nilai DW sebesar 1,932. Pada tabel 

Durbin Watson (DW) dengan jumlah sampel 141 dan k = 7 didapat nilai 

DU = 1,826. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena 

nilai DW 1,932 terletak diantara 1,826 (DU) dan 2174 (4-1,826). 

 

4. Hasil Uji Multikoliniertitas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Cara 

mendeteksi multikolinieritas melalui tolerance value dan VIF. Jika nilai 

tolerance ≥ 0,1 dan VIF  ≤ 10, maka model regresi tersebut tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dengan menggonakan 

tolerance value dan VIF ditunjukan dalam tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

QR 0,928 1,077 Tidak terjadi multikolonieritas 

DER 0,665 1,503 Tidak terjadi multikolonieritas 

ROA 0,535 1,871 Tidak terjadi multikolonieritas 

TATO 0,557 1,795 Tidak terjadi multikolonieritas 

Ln_MCaP 0,454 2,202 Tidak terjadi multikolonieritas 



 
 

63 
 

 
 

BA 0,572 1,747 Tidak terjadi multikolonieritas 

TOR 0,550 1,819 Tidak terjadi multikolonieritas 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 
Lampiran 10, hal 119 

Berdasarkan tabel 4.6, nilai tolerance masing masing variabel ≥ 

0,1 dan nilai VIF masing masing variabel ≤ 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa antar variabel independen dengan model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

G. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis 1a (H1a) – Hipotesis 2c (H2c) 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ditunjukan 

dalam tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

 Uji Hipotesis 

Variabel Koefisien Beta T Sig. 

Konstanta   -3,926 0,000 

QR -0,283 -3,685 0,000 

DER -0,150 -1,658 0,100 

ROA 0,013 0,130 0,896 

TATO 0,015 0,153 0,879 

Ln_MCaP 0,457 4,168 0,000 

BA 0,382 3,909 0,000 

TOR 0,383 3,838 0,000 

F-test 7,154 

Sig. F 0,000 

R
2
 0,274 

Adj. R
2
 0,235 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

Lampiran 10, hal 119 
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Pengujian R square digunakan untuk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel dalam menjelaskan besarnya variasi dalam 

variabel terikat. Dalam tabel 4.7 menunjukan nilai R square sebesar 

0,274 atau 27,4%. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh variabel 

independen QR, DER, ROA, TATO, Mkapt, BA, TOR terhadap 

variabel dependen imbal hasil saham yang dapat diterangkan oleh 

model persamaan ini adalah 27,4%, dan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel imbal hasil saham (Rt). Dari 

tabel 4.7 menunjukan nilai F sebesar 7,154 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,000. Nilai probabilitas < 0,05 menunjukan bahwa model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi imbal hasil saham, 

sehingga variabel Quick Ratio (QR), Debt to Equity Ratio (DER), 

Return on Asset (ROA), Total Asset Turnover (TATO), Kapitalisasi 

Pasar (Mkapt), Bid Ask Spread (BA), dan Turnover Ratio (TOR) 

secara bersama-sama mempengaruhi imbal hasil saham (Rt). 

 

a. Pengujian Hipotesis 1a (H1a ) 

Pengujian hipotesis 1a (H1a) untuk mengetahui pengaruh 

Quick Ratio (QR) terhadap imbal hasil saham. Berdasarkan tabel 4.7 

nilai koefisien beta sebesar -0,283 dengan nilai t sebesar -3,685 dan 

signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hasil tersebut menunjukan quick 
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ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap imbal hasil saham. 

Sehingga, pernyataan hipotesis 1a (H1a) bahwa quick ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap imbal hasil saham ditolak, 

karena arah yang dihasilkan menunjukan arah negatif. 

Hasil penelitian H1a ini didukung oleh hasil penelitian 

Takarini & Hamidah (2011) yang menunjukan bahwa quick ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap imbal hasil saham. 

Pengaruh negatif ini timbul karena tingkat likuiditas perusahaan yang 

tinggi tetapi terdapat dana yang menganggur akan menyebabkan 

kegiatan operasional perusahaan tidak berjalan maksimal. Takarini & 

Hamidah (2011) mengungkapkan bahwa dengan tersendatnya 

aktivitas operasi produksi perusahaan maka akan membuat perusahaan 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan laba sehingga menyebabkan 

harga saham turun. Investor yang mengetahui informasi tersebut akan 

meresponnya dengan melepas saham yang dimiliki sehingga harga 

saham perusahaan akan turun dan imbal hasil saham yang diberikan 

perusahaan juga akan berkurang. 

 

b. Pengujian Hipotesis 1b (H1b) 

Pengujian hipotesis 1b (H1b) untuk mengetahui pengaruh Debt 

to Equity Ratio (DER) terhadap imbal hasil saham. Berdasarkan tabel 

4.7 nilai koefisien beta sebesar -0,150 dengan nilai t sebesar -1,658 

dan signifikansi sebesar 0,100 (>0,05). Hasil tersebut menunjukan 
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Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap imbal 

hasil saham. Sehingga, pernyataan hipotesis 1b (H1b) bahwa Debt to 

Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap imbal hasil 

saham ditolak, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian H1b ini didukung oleh hasil penelitian Faried 

(2008), Dewi (2005), Miranty (2012) dan Ulupui (2007) yang 

menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap imbal hasil saham. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio 

utang tidak menyebabkan perubahan imbal hasil saham satu tahun ke 

depan. Rata-rata DER menunjukan nilai 2,2101 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan di indeks LQ-45 memiliki total hutang 

yang lebih tinggi daripada total ekuitasnya. Menurut Miranty (2012) 

DER yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan menggunakan 

pembiayaan hutang yang tinggi dan ketergantungan perusahaan 

terhadap pihak luar, sehingga akan mengurangi hak pemegang saham 

atau akan mempengaruhi minat investor terhadap perusahaan tertentu, 

karena investor lebih tertarik pada saham yang tidak menanggung 

terlalu banyak beban hutang. 

 

c. Pengujian Hipotesis 1c (H1c) 

Pengujian hipotesis 1c (H1c) untuk mengetahui pengaruh 

Return on Total Asset (ROA) terhadap imbal hasil saham. 

Berdasarkan tabel 4.7 nilai koefisien beta sebesar 0,013 dengan nilai t 
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sebesar 0,130 dan signifikansi sebesar 0,896 (>0,05). Hasil tersebut 

menunjukan Return on Total Asset tidak berpengaruh signifikan 

terhadap imbal hasil saham. Sehingga, pernyataan hipotesis 1c (H1c) 

bahwa Return on Total Asset berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap imbal hasil saham ditolak, karena nilai signifikansi sebesar 

0,896 lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian H1c ini didukung oleh hasil penelitian Dewi 

(2005), Thrisye & Simu (2013), dan Simanjuntak & Sari (2006) yang 

menunjukan bahwa Return on Total Asset tidak berpengaruh 

signifikan terhadap imbal hasil saham. Tidak berpengaruhnya Return 

on Total Asset terhadap imbal hasil saham menunjukan bahwa 

investor tidak menjadikan ROA sebagai informasi dalam pengambilan 

keputusan untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan, 

sehingga tingkat harga saham perusahaan tidak akan berubah 

walaupun ROA perusahaan mengalami perubahan. Dewi (2005) 

mengungkapkan bahwa kemungkinan investor lebih menyukai 

informasi yang bersifat teknikal yaitu informasi volume perdagangan 

yang langsung mencerminkan kekuatan yang ada di pasar daripada 

informasi dari laporan keuangan perusahaan. 

 

d. Pengujian Hipotesis 1d (H1d) 

Pengujian hipotesis 1d (H1d) untuk mengetahui pengaruh 

Total Asset Turnover (TATO) terhadap imbal hasil saham. 
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Berdasarkan tabel 4.7 nilai koefisien beta sebesar 0,015 dengan nilai t 

sebesar 0,153 dan signifikansi sebesar 0,879 (>0,05). Hasil tersebut 

menunjukan Total Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan 

terhadap imbal hasil saham. Sehingga, pernyataan hipotesis 1d (H1d) 

bahwa Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap imbal hasil saham ditolak, karena nilai signifikansi sebesar 

0,879 lebih besar dari 0,05. 

Hasil penelitian H1d ini didukung oleh hasil penelitian Thrisye 

& Simu (2013), Ulupui (2007), dan Fitriana et al. (2016) yang 

menunjukan bahwa Total Asset Turnover tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap imbal hasil saham. Tidak berpengaruhnya Total 

Asset Turnover terhadap imbal hasil saham menunjukan bahwa rasio 

aktivitas belum mendapat perhatian dari investor untuk memprediksi 

imbal hasil saham perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45. Nilai 

rata-rata TATO perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45 adalah 

sebesar 0,442 kali yang menunjukan penjualan perusahaan lebih kecil 

dari total asetnya, yang berarti rata-rata perusahaan tidak efektif dalam 

mengelola asetnya untuk mendapatkan penjualan. Fitriana et al. 

(2016) mengungkapkan bahwa penjualan perusahaan tidak dapat 

dikatakan cukup stabil sehingga investor mempertimbangkan faktor 

lain dalam berinvestasi. 
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e. Pengujian Hipotesis 2a (H2a) 

Pengujian hipotesis 2 (H2a) untuk mengetahui pengaruh 

Kapitalisasi Pasar (MKapt) terhadap imbal hasil saham. Berdasarkan 

tabel 4.7 nilai koefisien beta sebesar 0,457 dengan nilai t sebesar 

4,168 dan signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hasil tersebut 

menunjukan Kapitalisasi Pasar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap imbal hasil saham. Sehingga, pernyataan hipotesis 2 (H2a) 

bahwa Kapitalisasi Pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

imbal hasil saham diterima secara empiris. 

Hasil penelitian H2a ini didukung oleh hasil penelitian Faried 

(2008), Maknun (2010), dan Onoh (2016) yang menunjukan bahwa 

kapitalisasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap imbal 

hasil saham. Hal ini menunjukan bahwa saham yang memiliki tingkat 

kapitalisasi yang tinggi berarti saham tersebut adalah saham yang 

diminati oleh banyak investor dan menjadi saham-saham unggulan di 

pasar modal. Saham perusahaan yang tergolong ke dalam kapitalisasi 

besar (big cap) akan semakin diminati oleh para investor, karena 

investor menganggap perusahaan tersebut memiliki prospek yang 

besar ke depannya. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 

merupakan perusahaan yang memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang 

tinggi. Faried (2008) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan 

kapitalisasi yang besar akan memiliki usaha-usaha yang lebih stabil 

dibanding perusahaan dengan kapitalisasi kecil. 
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f. Pengujian Hipotesis 2b (H2b) 

Pengujian hipotesis 2b (H2b) untuk mengetahui Bid Ask 

Spread (BA) terhadap imbal hasil saham. Berdasarkan tabel 4.7 nilai 

koefisien beta sebesar 0,382 dengan nilai t sebesar 4,168 dan 

signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hasil tersebut menunjukan Bid Ask 

Spread berpengaruh positif dan signifikan terhadap imbal hasil saham. 

Sehingga, pernyataan hipotesis 2b (H2b) bahwa Bid Ask Spread 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap imbal hasil saham 

ditolak, karena arah yang dihasilkan menunjukan arah positif. 

Hasil penelitian H2b ini didukung oleh hasil penelitian Saputra 

et al. (2002), dan Ambarwati (2008) yang menunjukan bahwa Bid Ask 

Spread berpengaruh positif dan signifikan terhadap imbal hasil saham. 

Pengaruh positif ini timbul karena saham LQ-45 merupakan saham-

saham yang aktif diperdagangkan, dan digemari oleh para investor 

sehingga perusahaan cenderung memberikan imbal hasil saham yang 

tinggi. Dealer yang mengetahui informasi ini tidak langsung melepas 

saham tetapi menahan saham tersebut sampai pada waktu tertentu. 

Semakin lama dealer menahan saham, maka semakin besar pula bid 

ask spread yang ditimbulkan, karena akan menyerap lebih banyak 

biaya kepemilikan saham yang ditanggung oleh dealer. Ambarwati 

(2008) mengungkapkan bahwa pengaruh positif antara bid ask spread 

dan imbal hasil saham terjadi karena dealer menganut motif jangka 
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panjang dalam berinvestasi, dengan maksud yaitu untuk dapat 

menutup biaya transaksi yang terjadi untuk membeli saham tersebut. 

 

g. Pengujian Hipotesis 2c (H2c) 

Pengujian hipotesis 2c (H2c) untuk mengetahui pengaruh 

Turnover Ratio (TOR) terhadap imbal hasil saham. Berdasarkan tabel 

4.7 nilai koefisien beta sebesar 0,383 dengan nilai t sebesar 3,838 dan 

signifikansi sebesar 0,000 (<0,05). Hasil tersebut menunjukan 

Turnover Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap imbal 

hasil saham. Sehingga, pernyataan hipotesis 2c (H2c) bahwa Turnover 

Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap imbal hasil saham 

diterima secara empiris. 

Hasil penelitian H2c ini didukung oleh hasil penelitian Maknun 

(2010), Onoh (2016), Khan & Rizwan (2008) dan Dewi (2005) yang 

menunjukan bahwa Turnover Ratio berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap imbal hasil saham. Hal ini menunjukan bahwa saham 

perusahaan dengan tingkat volume perdagangan yang tinggi akan 

menarik banyak investor untuk menginvestasikan dananya di 

perusahaan tersebut. Sehingga semakin aktif saham yang 

diperdagangkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pula imbal hasil 

saham yang diberikan perusahaan. Saham-saham yang terdaftar di 

LQ-45 merupakan saham-saham yang aktif diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia. Dewi (2005) mengungkapkan bahwa kenaikan 
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volume perdagangan mencerminkan kenaikan aktivitas jual beli oleh 

investor di bursa. Semakin meningkatnya volume penawaran voume 

penawaran dan permintaan suatu saham, menunjukan semakin 

diminatinya saham tersebut oleh masyarakat sehingga akan 

berpengaruh terhadap naiknya imbal hasil saham. 

 

 

  


