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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang pernah terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2012 sampai 2016. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan yang masuk dalam LQ45 secara terus-menerus 

selama periode tahun 2012 sampai 2016. Berdasarkan spesifikasi data 

yang diamati, secara rinci jumlah perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian adalah sebanyak 20 perusahaan setiap tahun. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini yang utama adalah pada tahun 2012 sampai 

2016. Dengan menggunakan penggabungan data selama 5 tahun maka 

diperoleh sebanyak 20 perusahaan x 5 Tahun = 100 data pengamatan. 

Pemilihan sample menggunakan teknik purposive sampling. Berikut 

adalah tabel pemilihan sample sesuai dengan kriteria yang ditetapkan  dan 

daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian: 

Tabel 4.1 Sampel Penelitian 

NO KRITERIA  2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah 

4.  Populasi: 45 45 45 45 45 225 

5.  Perusahaan keuangan yang 

terdaftar di LQ45 periode 2012-

2016 

(7) (6) (5) (5) (5) (28) 

6.  Perusahaan non keuangan yang 

tidak terdaftar secara terus menerus 

di LQ45 periode 2012-2016 

(18) (19) (20) (20) (20) (97) 

 Jumlah Sampel 20 20 20 20 20 100 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2017 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Dari hasil analisis data menggunakan program SPSS 16.0 didapat 

hasil statistik deskriptif adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 100 .4500 6.9133 2.178980 1.4214389 

DER 100 .1535 2.5597 .878025 .5580828 

ROA 100 .0248 .4150 .117116 .0831790 

TATO 100 .1345 2.4167 .872239 .5129530 

MVA 100 -59457061590000 290176379000000 45357137515110.09 67912558885898.010 

Rit 100 -.6380 2.2913 .088534 .3957779 

Valid N 

(listwise) 
100 

    

Sumber : Data Olahan Output SPSS 16.0, 2017 

Berdasarkan hasil tabel 4.1 diatas maka dapat diketahui bahwa 

variable Current Ratio memiliki nilai rata-rata selama lima tahun sebesar 

2,1790 dengan standar deviasi sebesar 1,42144, nilai minimum sebesar 

0,45, nilai CR terendah ada pada perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. dan 

nilai maksimum sebesar 6,91, nilai CR tertinggi ini ada pada perusahaan 

Lippo Karawaci Tbk. Variable Debt to Equity Ratio memiliki rata-rata 

selama lima tahun sebesar 0,8780 dengan standar deviasi sebesar 0,55808, 

nilai minimum sebesar 0,15, nilai DER terendah ada pada perusahaan 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan nilai maksimum sebesar 2,56, nilai 

DER tertinggi ini ada pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Variable 

Returm on Asset memiliki rata-rata selama lima tahun sebesar 0,1171 
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dengan standar deviasi sebesar 0,08318, nilai minimum sebesar 0,02, nilai 

ROA terendah ada pada perusahaan Lippo Karawaci Tbk. dan nilai 

maksimum sebesar 0,42, nilai ROA tertinggi ada pada perusahaan 

Unilever Indonesia Tbk. Variable Total Asset Turnover memiliki rata-rata 

selama lima tahun sebesar 0,8722 dengan standar deviasi sebesar 0,51259, 

nilai minimum sebesar 0,13, nilai TATO terendah ada pada perusahaan 

Alam Sutera Realty Tbk. dan nilai maksimum sebesar 2,42 nilai TATO 

tertinggi ada pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Variable Market 

Value Added memiliki rata-rata selama lima tahun sebesar 

45.357.137.515.110,09 dengan standar deviasi sebesar 

67.912.558.885.898,010 nilai MVA minimum sebesar -

59.457.061.590.000, nilai MVA terendah ada pada perusahaan PT Adaro 

Energy Tbk. dan nilai maksimum sebesar 290.176.379.000.000, MVA 

tertinggi ada pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Return saham 

sebagai variabel terikat (dependen) memiliki nilai rata-rata selama lima 

tahun sebesar 0,0885 dengan standar deviasi sebesar 0.39578, nilai 

minimum sebesar -0,64, nilai return saham terendah ada pada perusahaan 

PT Bukit Asam Tbk. dan nilai maksimum sebesar 2,29, nilai return saham 

tertinggi ada pada perusahaan Adaro Energy Tbk. 
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4.3 Analisis Data 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghindari terjadinya bias variabel 

dependen terhadap variabel independen. Uji asumsi klasik pada penelitian 

ini dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastisitas. 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam pengujian 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki 

distribusi normal ataukah tidak. Pengujian model regresi yang baik 

adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 

terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test. Pengujian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .39215498 

Most Extreme Differences Absolute .111 

Positive .111 

Negative -.097 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.114 

Asymp. Sig. (2-tailed) .167 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Data Olahan Output SPSS 16.0, 2017 
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Berdasarkan hasil dari uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov dalam tabel diatas menunjukan hasil nilai 

signifikansi dari nilai residual sebesar 0,167. Dapat dikatakan bahwa data 

sampel pada penelitian ini menunjukan distribusi normal karena nilai 

signifikansi dari nilai residualnya lebih dari 0,05. 

 

4.3.1.2  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi adalah 

dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model 

regresi. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16.0: 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .039 .145  .268 .789   

CR .003 .033 .011 .095 .924 .738 1.355 

DER -.034 .082 -.047 -.412 .681 .787 1.271 

ROA .238 .816 .050 .291 .771 .355 2.818 

TATO .033 .112 .043 .296 .768 .499 2.002 

MVA 3.457E-16 .000 .059 .388 .699 .446 2.241 

a. Dependent Variable: Rit       

Sumber : Data Olahan Output SPSS 16.0, 2017 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas 

mempunyai nilai tolerance berkisar antara 0,355 sampai 0,787 yang 

artinya nilai tolerance > 0,10  dan nilai VIF bekisar antara 1,271 sampai 

2,818 yang artinya nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala atau masalah multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi ini. 

 

4.3.1.3  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam 

suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi 

korelasi, maka disimpulkan ada problem autokorelasi. Uji Autokorelasi 
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data dilakukan dengan menggunakan Run Test. Dari pengujian yang 

dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -.05918 

Cases < Test Value 50 

Cases >= Test Value 50 

Total Cases 100 

Number of Runs 59 

Z 1.608 

Asymp. Sig. (2-tailed) .108 

a. Median  

Sumber : Data Olahan Output SPSS 16.0, 2017 

Berdasar hasil dari tabel diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) sebesar 0,108 lebih besar > dari 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. 

 

4.3.1.4  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Metode 

yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan Uji Glejser dengan nilai residu yang sudah diabsolutkan 

diregresikan dengan masing-masing variabel bebas dan selanjutkan 
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dilakukan uji t, jika hasil signifikasi > 0,05 maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas. Berikut hasil pengolahan menggunakan program 

SPSS 16.0: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .355 .105  3.375 .001 

CR -.012 .024 -.057 -.488 .626 

DER -.030 .059 -.057 -.502 .617 

ROA .241 .592 .068 .407 .685 

TATO -.024 .081 -.042 -.296 .768 

MVA -1.134E-15 .000 -.263 -1.755 .083 

a. Dependent Variable: ABS_RES    

Sumber : Data Olahan Output SPSS 16.0, 2017 

Berdasar hasil dari tabel diatas dengan jelas menunjukkan semua 

variabel independent mempunyai nilai sig lebih dari > 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak terdapat gejala atau masalah 

heterokedastisitas. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi. 

Analisis tersebut digunakan untuk melihat adanya pengaruh current ratio, 

debt to equity ratio, return on asset, total asset turnover dan market value 
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added terhadap return saham. Analisis regresi dilakukan beberapa uji yaitu 

uji koefisien determinasi (R
2
) dan uji t. 

 

4.4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

variabel independen secara bersama-sama dalam menerangkan variabel 

dependen. Nilai dari pegujian koefisien determinasi berkisar antara 0 ≤ 

R
2
 ≤ 1, artinya apabila nilai R

2
 adalah 1 maka variabel independen yang 

ada dapat menjelaskan variabel dependen, sebaliknya jika nilai R
2
 

adalah ≤ 0 maka variabel independen yang ada tidak dapat menjelaskan 

variabel dependen. Koefisien determinasi ini dapat dilihat dari nilai 

koefisisen Adjusted R Square yang terdapat pada tabel 4.7 berikut : 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .135
a
 .018 -.034 .4024495 

a. Predictors: (Constant), MVA, DER, CR, TATO, ROA 

b. Dependent Variable: Rit  

Sumber : Data Olahan Output SPSS 16.0, 2017 

Dari hasil perhitungan dari Tabel 4.7 tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar -0,034 < 0, maka dapat 

dikatakan variasi return saham tidak dapat dijelaskan oleh CR, DER, 

ROA, TATO  dan MVA. 
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4.4.2 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2011:98). Tujuan dari 

pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifinakan. 

Dalam penelitian ini dengan adanya uji t maka dapat diketahui secara 

parsial bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu CR, DER, ROA, 

TATO  dan MVA terhadap variabel terikatnya yaitu return saham. Hasil 

perhitungan dengan uji t dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .039 .145  .268 .789 

CR .003 .033 .011 .095 .924 

DER -.034 .082 -.047 -.412 .681 

ROA .238 .816 .050 .291 .771 

TATO .033 .112 .043 .296 .768 

MVA 3.457E-16 .000 .059 .388 .699 

a. Dependent Variable: Rit     

Sumber : Data Olahan Output SPSS 16.0, 2017 

Dari hasil perhitungan dari Tabel 4.8, maka dapat disimpulakn 

persamaan model regresi sebagai berikut : 
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Return Saham = 0,039 + 0,003CR - 0,034DER + 0,238ROA + 

0,033TATO + 3,457MVA + e 

 

4.4.2.1 Pengaruh Current Ratio Terhadap Return Saham 

Hasil pengujian untuk variabel CR memberikan hasil t hitung 

sebesar 0,095 dengan signifikansi sebesar 0,924. Nilai signifikansi 

sebesar 0,924 tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, CR tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Maka Hipotesis 1 

ditolak. Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Ulupui, 2007). Namun hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Aufa, 2013), yang 

menyatakan bahwa CR berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap return saham. 

Tidak adanya pengaruh signifikan dari CR adalah dikarenakan 

laba bersih yang diperoleh perusahaan pada periode selanjutnya akan 

menjadi sumber kas perusahaan. Namun demikian nilai CR yang tinggi 

pada perusahaan juga mencerminkan perusahaan kurang mampu 

memanfaatkan aset lancar perusahaan menjadi penjualan. Hal ini 

menunjukan bahwa manajemen memiliki kebijakan tersendiri terhadap 

pengelolaan dan tujuan alokasi dari kas yang ada dalam perusahaan. 

Jika tujuan manajemen adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan, 

maka manajemen dalam hal ini akan menjaga aktiva lancar mereka agar 
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tetap tinggi. Namun jika orientasinya pada perputataran aset lancar 

maka posisi aset lancar yang tinggi mengindikasikan perusahaan kurang 

mampu memanfaatkan aset lancar menjadi penjualan. 

Dengan demikian nilai CR yang tinggi pada perusahaan 

terkadang justru kurang menguntungkan perusaaan karena banhyak dari 

aset perusahaan hanya menumpuk pada aktiva lancar yang berarti 

menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu meningkatkan 

kemampuan operasional mereka dalam mengkonversi sumber aktiva 

lancar ke dalam pendapatan. Hal ini menjadikan CR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. 

 

4.4.2.2 Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham 

Hasil pengujian untuk variabel DER memberikan hasil t hitung 

sebesar -0,412 dengan signifikansi sebesar 0,681. Nilai signifikansi 

sebesar 0,681 tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, DER tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Maka Hipotesis 2 

ditolak. Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Prihantini, 2009). Hasil penelitian ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Malintan, 2010) yang 

menyatakan bahwa DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap return saham. 
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Hal ini berarti banyaknya hutang yang di miliki perusahaan 

tidak diperhatikan oleh para investor yang ingin menanamkan 

modalnya. Hal ini dikarenakan objek pada penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar terus-menerus pada indeks LQ45 selama 

periode tahun penelitian, yang menunjukan perusahaan yang konsisten 

dalam kinerjanya. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan memiliki 

toal hutang yang tinggi namun perusahaan mempunyai tingkat 

likuiditas dan nilai kapitalisasi yang tinggi sehingga perusahaan dinilai 

mampu membayar dan memanfaatkan semua hutang yang dimiliki 

perusahaan. Maka dalam memutuskan investasinya para investor 

cenderung tidak merespon tinggi atau rendahnya nilai DER pada suatu 

perusahaan. 

 

4.4.2.3 Pengaruh Return on Asset Terhadap Return Saham 

Hasil pengujian untuk variabel ROA memberikan hasil t hitung 

sebesar 0,291 dengan signifikansi sebesar 0,771. Nilai signifikansi 

sebesar 0,771 tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, ROA tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Maka Hipotesis 3 

ditolak. Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Ulupui, 2007). Namun hasil penelitian 

ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aryanti, Mawardi, & 

Andesta, 2016) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap return saham. 
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Hal ini dikarenakan perusahaan yang mempunyai nilai ROA 

yang baik tidak selalu cenderung memiliki return saham yang lebih 

tinggi. Hal ini dikarenakan penilaian terhadap kinerja perusahaan 

dengan alat ukur ROA memiliki kelemahan sebagai pengukur kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan profit, karena laba yang dihasilkan 

tidak memasukkan biaya modal sehingga pengukuran kinerja yang 

mempergunakan laporan rugi laba mengandung distorsi. Hal ini 

menunjukan bahwa ROA yang merupakan rasio alat ukur dalam 

menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba kurang akurat 

dalam memprediksi sukses atau tidaknya perusahaan menciptakan 

return saham bagi para investor. 

 

4.4.2.4 Pengaruh Total Asset Turnover Terhadap Return Saham 

Hasil pengujian untuk variabel TATO memberikan hasil t hitung 

sebesar 0,296 dengan signifikansi sebesar 0,768. Nilai signifikansi 

sebesar 0,768 tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, TATO tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Maka 

Hipotesis 4 ditolak. Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2007). Namun hasil 

penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani, 

2013) yang menyatakan bahwa TATO berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap return saham. 
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Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan  

TATO tidak selalu cenderung memiliki Return saham yang lebih   

tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa rasio aktivitas TATO yang diperoleh 

perusahaan mencerminkan perusahaan mampu memanfaatkan aset 

perusahaan menjadi pendapatan dengan lebih baik. Kondisi demikian 

bagi manajer dinilai sebagai suatu sinyal positif atas kondisi 

perusahaan. Namun demikian pendapatan yang tinggi ternyata tidak 

mencerminkan laba bersih yang lebih besar pula. Hal ini ditunjukkan 

dalam kondisi bahwa beberapa perusahaan dengan TATO yang tinggi 

namun ternyata memiliki return saham yang rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki beban operasional 

yang tinggi, sehingga dalam memutuskan investasinya para investor 

cenderung tidak merespon tinggi atau rendahnya nilai TATO pada suatu 

perusahaan. 

 

4.4.2.5 Pengaruh Market Value Added Terhadap Return Saham 

Hasil pengujian untuk variabel MVA memberikan hasil t hitung 

sebesar 0,388 dengan signifikansi sebesar 0,699. Nilai signifikansi 

sebesar 0,699 tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, MVA tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Maka 

Hipotesis 5 ditolak. Dengan demikian penelitian ini tidak mendukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nainggolan, 2016). Namun 
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hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & 

Saristi, 2015), yang menyatakan bahwa MVA berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap return saham. 

Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan  

MVA tidak selalu cenderung memiliki Return saham yang lebih tinggi. 

MVA yang positif  menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut 

sehingga nilai MVA yang besar meunjukkan bahwa perusahaan  

memiliki nilai tambah  bagi investor. Namun dengan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan dari MVA terhadap Return saham 

mengandung arti bahwa MVA yang besar pada perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahaan kurang direspon secara positif oleh 

pemodal. Selain itu hal ini juga dapat dikarenakan MVA tidak disajikan 

secara eksplisit dalam laporan keuangan sehingga penilaian investor 

tidak secara langsung dapat melihat besarnya MVA pada perusahaan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


