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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Statistik Deskriptif 

Tujuan dari statistik deskriptif pada penelitian ini adalah untuk 

memberikan bayangan tentang variabel-variabel yang diteliti. Variabel-

variabel tersebut adalah  Return on Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

Debt to Equity Ratio (DER) dan return saham. Analisis statistik deskriptif ini 

mendeskripsikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi 

pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut merupakan hasil 

analisis deskriptif dari variabel-variabel pada penelitian ini yang diolah 

dengan SPSS 15.0. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ROA 173 -.0599 .2731 .051446 .0550101 

EPS 173 -20.6269 3190.6925 161.309936 373.4342123 

DER 173 .0347 3.7010 .690563 .5192911 

Return 

Saham 
173 -.6696 .9074 -.012450 .3012844 

Valid N 

(listwise) 
173         

Sumber: Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, dapat diketahui bahwa nilai minimum 

variabel ROA pada penelitian ini adalah -0.0599. Perusahaan yang memiliki 

nilai ROA yang paling rendah tersebut adalah PT Metro Realty Tbk. 
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Sedangkan nilai maksimum variabel ROA adalah 0.2731. Perusahaan dengan 

ROA tertinggi adalah PT Fortune Mate Indonesia Tbk. Rata-rata dari variabel 

ROA pada penelitian ini adalah 0.051446 dan standar deviasi sebesar 

0.0550101.  

Nilai minimum variabel EPS pada penelitian ini adalah -20.6269. 

Perusahaan yang memiliki EPS paling rendah tersebut adalah PT Metro 

Realty Tbk. Sedangkan nilai maksimum variabel EPS adalah 3190.6925. 

Perusahaan dengan EPS tertinggi adalah PT Lippo Cikarang Tbk. Rata-rata 

dari variabel EPS pada penelitian ini adalah 161.309936 dan standar deviasi 

sebesar 373.4342123.  

Nilai minimum variabel DER pada penelitian ini adalah 0.0347. 

Perusahaan dengan DER paling rendah tersebut adalah PT Rista Bintang 

Mahkota Sejati Tbk. Sedangkan nilai maksimum variabel DER adalah 

3.7010. Perusahaan dengan DER tertinggi tersebut adalah PT Plaza Indonesia 

Realty Tbk. Rata-rata dari variabel DER pada penelitian ini adalah 0.690563 

dan standar deviasi sebesar 0.5192911.  

Nilai minimum pada variabel return saham dalam penelitian ini 

adalah -0.6696. Perusahaan dengan return saham paling rendah tersebut 

adalah PT Metro Realty Tbk. Sedangkan nilai maksimum return saham 

adalah 0.9074. Perusahaan dengan return saham tertinggi tersebut adalah PT 

Pakuwon Jati Tbk. Rata-rata dari variabel return saham pada penelitian ini 

adalah -0.012450 dan standar deviasi sebesar 0.3012844.  
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4.2.  Analisis Data 

Analisis linear berganda dapat dilakukan dengan uji asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik dilakukan supaya tidak terjadi bias terhadap variabel-variabel 

yang ada dalam pengujian. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas. Berikut adalah hasil 

uji asumsi klasik pada penelitian ini.  

4.2.1. Uji Normalitas 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 185 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
.0000000 

  Std. Deviation .44115165 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.169 

  Positive .169 

  Negative -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.296 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu (residual) berdistribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2018). Model regresi yang baik menggunakan data yang 

terdistribusi normal. Uji normalitas yang akan diaplikasikan pada 

penelitian ini adalah Kolmogrov-smirnov. Data residual yang 
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berdistribusi normal adalah yang nilai Asymp. sig. (2-tailed) > level of 

significant (α) = 5%.  

Hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dapat ditinjau pada 

tabel 4.2. Berdasarkan uji Kolmogrov-smirnov di atas, dapat diketahui 

bahwa data residual berdistribusi tidak normal. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan Asymp. sig. (2-tailed) yang besarnya 0.000, yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi (0.05). 

Karena data tidak berdistribusi normal maka perlu melakukan 

pengobatan data tidak normal. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mendapatkan normalitas data adalah dengan menghapus data 

outlier. Data outlier adalah data yang mempunyai nilai yang sangat 

berbeda dari nilai observasi-observasi lain (data dengan nilai ekstrim). 

Salah satu cara mendeteksi data outlier adalah dengan melihat Box Plot 

dari nilai residualnya. Setelah itu menghapus data outlier yang 

terdeteksi pada Box Plot.  
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Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Gambar 4.1 Data Outlier 1 

Menurut gambar 4.1 terdapat beberapa data dengan nilai 

ekstrim. Data outlier yang akan dihapus pertama-tama adalah data 

dengan tanda bintang yang ada di batas atas. Data yang akan dihapus 

adalah data ekstrim nomor 170 (PT Pikko Land Development Tbk, 

2018), data ekstrim nomor 159 (PT Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk, 

2017), dan data ekstrim nomor 139 (PT Indonesia Prima Property Tbk, 

2017). Menghapus data outlier diharapkan dapat menormalkan data 

residual. Setelah menghapus data outlier kemudian melakukan 

pengecekan kembali apakah data residual sudah normal atau belum.  
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Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 182 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
.0000000 

  Std. Deviation .34453893 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.138 

  Positive .138 

  Negative -.048 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.856 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Setelah melakukan proses penghapusan pada data outlier, lalu 

meninjau kembali apakah data residual sudah berdistribusi normal atau 

belum. Normalitas data setelah outlier pertama dapat ditinjau dalam 

tabel 4.3. Berdasarkan uji Kolmogrov-smirnov tersebut, ditemukan hasil 

bahwa data residual berdistribusi tidak normal. Hal ini dapat dicek 

melalui Asymp. sig. (2-tailed) yang besarnya 0.002, yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi (0.05). Untuk itu perlu mengeliminasi data 

outlier kembali.  
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Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Gambar 4.2 Data Outlier 2 

Menurut gambar 4.2 ditemukan data-data dengan nilai ekstrim. 

Karena itu, data outlier yang akan dihapus selanjutnya adalah data yang 

berada pada batas bawah. Data yang akan dihapus adalah data ekstrim 

nomor 68 (PT Fortune Mate Indonesia, 2016). Menghapus data outlier 

diharapkan dapat menormalkan data. Setelah menghapus data outlier 

kemudian melakukan pengecekan kembali apakah data sudah normal 

atau belum.  

 

 

 

Unstandardized Residual

1.50000

1.00000

0.50000

0.00000

-0.50000

-1.00000

139

51

101

81 140

178
64

68



40 
 
 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 181 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
.0000000 

  Std. Deviation .33574908 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.135 

  Positive .135 

  Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.811 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Setelah melakukan proses penghapusan data outlier, lalu 

meninjau kembali apakah data sudah berdistribusi normal atau belum. 

Normalitas data setelah outlier pertama dapat ditinjau pada tabel 4.4. 

Berdasarkan uji Kolmogrov-smirnov tersebut, ditemukan hasil bahwa 

data residual masih berdistribusi tidak normal. Hal ini dapat dicek 

melalui Asymp. sig. (2-tailed) yang besarnya 0.003, yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi (0.05). Untuk itu perlu mengeliminasi data 

outlier kembali.  
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Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Gambar 4.3 Data Outlier 3 

Menurut gambar 4.3 ditemukan data-data dengan nilai ekstrim. 

Karena itu, data outlier yang akan dihapus selanjutnya adalah semua 

data yang berada pada batas atas. Data yang akan dihapus adalah data 

ekstrim nomor 177 (PT Summarecon Agung Tbk, 2014), data ekstrim 

nomor 139 (PT Plaza Indonesia Realty Tbk, 2014), data ekstrim nomor 

138 (Indonesia Prima Property Tbk, 2018), data ekstrim nomor 127 (PT 

Metro Realty Tbk, 2016), data ekstrim nomor 100 (PT Lippo Cikarang 

Tbk, 2014), data ekstrim nomor 80 (PT Perdana Gapura Prima Tbk, 

2014), data ekstrim nomor 64 (PT Megapolitan Development Tbk, 

Unstandardized Residual

1.00000

0.50000

0.00000

-0.50000

138
51

100

80

139
177

64

127



42 
 
 

2017), 51 (PT Intiland Development Tbk, 2014). Menghapus data 

outlier diharapkan dapat menormalkan data. Setelah menghapus data 

outlier kemudian melakukan pengecekan kembali apakah data residual 

sudah berdistribusi normal atau belum.  

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 4 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Unstandardized 

Residual 

N 173 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
.0000000 

  Std. Deviation .28115680 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.103 

  Positive .103 

  Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.354 

Asymp. Sig. (2-tailed) .051 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dapat ditinjau pada 

tabel 4.2. Berdasarkan uji Kolmogrov-smirnov di atas, dapat diketahui 

bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan Asymp. sig. (2-tailed) yang besarnya 0.051, yang lebih besar 

dari tingkat signifikansi (0.05). 

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heteroskesdastitas adalah untuk melihat apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara 

beberapa pengamatan. Menurut Ghozali (2018), model regresi yang 
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baik adalah yang tidak terjadi heteroskesdatisitas. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunanan uji Glejser. Jika 

probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .214 .026   8.240 .000 

  ROA .315 .301 .097 1.046 .297 

  EPS 4.12E-

005 
.000 .086 .923 .357 

  DER -.030 .026 -.087 -1.145 .254 

a  Dependent Variable: ABS_res4 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat 

ditinjau pada tabel 4.6. Berdasarkan uji Glejser, dapat diketahui bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

probabilitas signifikansi dari setiap variabel independen yaitu ROA 

(0.297), EPS (0.357), dan DER (0.254) lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0.05).  

4.2.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi memiliki tujuan untuk 

meneliti apakah dalam suatu model regresi ada keterkaitan antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-
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1 (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan angka Durbin Watson 

untuk uji autokorelasinya. Syarat data yang baik adalah jika tidak ada 

autokorelasi positif maupun negative. Hal ini dapat ditunjukan dengan 

nilai Durbin Watson yang lebih besar dari pada nilai du dan lebih kecil 

daripada 4 – du (du < d < 4 – du).  

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .359(a) .129 .114 .2836413 2.041 

a  Predictors: (Constant), DER, ROA, EPS 

b  Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat ditinjau pada 

tabel 4.7. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat autokorelasi positif maupun negative. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan nilai du (1.7866) < Durbin Watson (2.041) < 4 – du (2.2134).  

4.2.4. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinieritas bertujuan untuk 

melihat adanya keterkaitan antara variabel independen. Dalam model 

regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji 

multikolinieritas dalam penelitian ini diuji dengan meregresikan model 

analisis dan menguji korelasi antar variabel independen dengan melihat 

dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Syarat suatu 
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data tidak memiliki multikolinieritas adalah tolerance value > 0,1 atau 

VIF < 10. 

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat ditinjau 

dari tabel 4.8. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada 

multikolinieritas. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai tolerance ROA 

(0.666) > 0.1 dan VIF (1.501) < 10, nilai tolerance EPS (0.661) > 0.1 

dan VIF (1.512) < 10, dan nilai tolerance DER (0.990) > 0.1 dan VIF 

(1.010) < 10.  

Tabel 4.8 Uji Multikolinieritas 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.085 .041   -2.040 .043     

  ROA 2.403 .482 .439 4.989 .000 .666 1.501 

  EPS -.0002 .0001 -.256 -2.895 .004 .661 1.512 

  DER -.026 .042 -.045 -.631 .529 .990 1.010 

a  Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

 

4.3.  Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Metode dari penelitian ini menggunakan Metode Regresi Linear 

Berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen. Variabel independen terdiri dari Return On Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER). Lalu variabel 

dependen pada penelitian ini menggunakan return saham. Pengujian hipotesis 



46 
 
 

berfungsi dalam mencari tahu pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham. 

Persamaan regresi dari penelitian ini menurut tabel 4.9 adalah sebagai 

berikut: Yt = – 0.085 + 2.403 ROA – 0.0002 EPS – 0.026 DER + e. 

Tabel 4.9 Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.085 .041   -2.040 .043 

  ROA 2.403 .482 .439 4.989 .000 

  EPS -.0002 .0001 -.256 -2.895 .004 

  DER -.026 .042 -.045 -.631 .529 

a  Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

4.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis (t-test) 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parsial 

(t-test). Menurut Ghozali (2018), uji parsial (t-test) dipakai untuk 

mencari apakah ada pengaruh pada masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependennya. Syarat bahwa suatu variabel 

independen berpengaruh pada variabel dependen adalah ketika nilai 

probabilitas signifikansinya kurang dari α (5%). Hal ini berarti variabel 

independen dari suatu penelitian berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependennya. 
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4.3.1.1. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Return 

Saham 

Tabel 4.10 Pengaruh ROA terhadap Return Saham 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.085 .041   -2.040 .043 

  ROA 2.403 .482 .439 4.989 .000 

  EPS -.0002 .0001 -.256 -2.895 .004 

  DER -.026 .042 -.045 -.631 .529 

a  Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Hasil uji pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap 

return saham pada tabel 4.10 menunjukan bahwa probabilitas 

signifikansi untuk ROA menunjukan angka 0.000. 

Probabilitas signifikansi ROA (0.000) ini lebih kecil dari α 

(5%). Hal ini berarti H1 diterima. Kesimpulannya adalah 

ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dari 

hasil tersebut, maka penelitian ini mendukung penelitian dari 

Gunadi dan Kesuma (2015) serta Haanurat (2013) yang 

menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh terhadap return 

saham. Sedangkan penelitian ini menolak penelitian dari 

Simanjuntak dan Sari (2014) serta Nidianti (2013) 

mengemukakan hal yang sebaliknya yaitu ROA tidak 

berpengaruh terhadap return saham.  
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Koefisien regresi ROA sebesar 2.403 menjelaskan 

bahwa setiap meningkatnya 1 ROA, return saham dari 

perusahaan akan meningkat sebesar 2.403. Hal ini berarti 

ROA berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini 

terjadi karena nilai ROA yang semakin tinggi, 

mengakibatkan semakin tinggi pula keuntungan yang dapat 

dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Keuntungan yang besar 

mengakibatkan investor lebih tertarik lagi untuk berinvestasi 

pada saham suatu perusahaan. Semakin banyak investor yang 

tertarik untuk membeli saham perusahaan yang memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi 

tersebut, maka perusahaan tersebut akan harga saham 

perusahaan tersebut akan meningkat. Hal ini akan 

menyebabkan return saham dari perusahaan tersebut yang 

akan meningkat pula.  

4.3.1.2. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Return 

Saham 

Hasil uji pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap 

return saham pada tabel 4.11 menunjukan bahwa probabilitas 

signifikansi untuk EPS menunjukan angka 0.004. Probabilitas 

signifikansi EPS (0.004) ini lebih kecil dari α (5%). Hal ini 

berarti H2 diterima. Kesimpulannya adalah adalah EPS 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dari hasil 
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tersebut, maka penelitian ini menolak penelitian dari 

Simanjuntak dan Sari (2014) serta Haanurat (2013) EPS tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Namun juga tidak 

mendukung pula penelitian dari Gunadi dan Kesuma (2015) 

serta Hermawan (2012) mengemukakan bahwa EPS memiliki 

pengaruh positif terhadap return saham karena hasil 

penelitian ini menunjukan koefisien regresi yang negatif.  

Tabel 4.11 Pengaruh EPS terhadap Return Saham 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.085 .041   -2.040 .043 

  ROA 2.403 .482 .439 4.989 .000 

  EPS -.0002 .0001 -.256 -2.895 .004 

  DER -.026 .042 -.045 -.631 .529 

a  Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Koefisien regresi EPS sebesar -0.0002 menjelaskan 

bahwa setiap peningkatan sebesar Rp 1 EPS, return saham 

dari perusahaan akan menurun sebesar 0.0002. Hal ini berarti 

EPS berpengaruh negative terhadap return saham. EPS yang 

berpengaruh negative terhadap return saham bukan hal yang 

tidak mungkin terjadi. Hal ini terjadi karena investor 

membandingkan EPS dengan growth perusahaan tersebut. 

Investor membandingkan EPS dengan growth karena mereka 
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ingin berinvestasi di saham perusahaan yang akan tumbuh di 

masa mendatang. Jika harga saham tumbuh, harga saham di 

masa yang akan datang akan menjadi lebih tinggi daripada 

harga saham pada hari ini. Investor akan menggunakan suatu 

metode (dalam hal ini EPS Growth Capitalization Method) 

untuk memprediksi harga saham pada 5 atau 10 tahun ke 

depan. Setelah memprediksi harga saham di masa depan, 

mereka menghitung mundur untuk menentukan berapa harga 

intrinsic saham hari ini (harga wajar). Konsepnya adalah jika 

investor membeli saham dengan harga kurang dari atau sama 

dengan nilai intrinsiknya, maka mereka dijamin tingkat 

pengembalian minimum tertentu atas investasi mereka, 

dengan asumsi semua prediksi investor benar. Jika harga 

saham hari ini lebih besar daripada harga intrinsiknya, maka 

terjadi overvalue yang menyebabkan harga menjadi terlalu 

mahal dan investor jadi kurang berminat sehingga menjual 

saham tersebut. Jika harga saham hari ini lebih kecil daripada 

harga intrinsiknya, maka terjadi undervalue yang berarti 

saham tersebut berharga murah dan menjanjikan keuntungan 

di masa yang akan datang.  

Dalam hal ini, belum tentu nilai EPS yang meningkat 

itu menguntungkan bagi investor jika pertumbuhan dari 

perusahaan tersebut tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan 
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ekspektasi investor. Jika EPS meningkat namun 

peningkatannya masih lebih kecil daripada tingkat 

pertumbuhan yang diekspektasikan oleh investor, maka 

investor menjadi tidak tertarik berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. Investor tidak tertarik karena menganggap bahwa 

saham perusahaan tersebut kurang menguntungkan. Hal ini 

mengakibatkan harga saham perusahaan menurun yang 

berakibat pula dengan menurunnya return saham.  

Kemudian, EPS yang menurun itu belum tentu 

merugikan bagi investor apabila perusahaan mengalami 

pertumbuhan yang pesat. Seperti yang terjadi pada tahun 

2014, tahun 2016, dan akhir tahun 2018, ketika siklus 

industry property dan real estate mengalami pertumbuhan 

pesat setelah pada tahun sebelumnya mengalami kelesuan di 

akhir tahun 2013, tahun 2015, serta tahun 2017. Ketika 

perusahaan memiliki pertumbuhan yang pesat, maka EPS 

akan terkoreksi dan turunnya nilai EPS tidak direspon secara 

berlebihan. Penurunan EPS tersebut justru mendorong 

investor untuk membeli saham pada perusahaan dengan 

pertumbuhan pesat tersebut. Hal ini mengakibatkan harga 

sahamnya mengalami peningkatan dan return saham dari 

perusahaan tersebut meningkat pula.  
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4.3.1.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return 

Saham  

Tabel 4.12 Pengaruh DER terhadap Return Saham 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -.085 .041   -2.040 .043 

  ROA 2.403 .482 .439 4.989 .000 

  EPS -.0002 .0001 -.256 -2.895 .004 

  DER -.026 .042 -.045 -.631 .529 

a  Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Data olahan output SPSS 15.0, 2019 

Hasil uji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap return saham pada tabel 4.12 menunjukan bahwa 

probabilitas signifikansi untuk DER menunjukan angka 

0.529. Probabilitas signifikansi DER (0.529) ini lebih tinggi 

dari α (5%). Hasil ini mengakibatkan H3 ditolak. 

Kesimpulannya adalah adalah DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Dari hasil tersebut, maka 

penelitian ini mendukung penelitian dari Haanurat (2013) 

yang menemukan bahwa DER tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham. Sedangkan penelitian ini menolak 

penelitian dari Parwati dan Sudiartha (2016) serta Nidianti 

(2013) yang menemukan bahwa DER berpengaruh terhadap 

return saham. 
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Penelitian ini menandakan bahwa DER tidak ada 

pengaruhnya dengan return saham di pasar modal. Hal ini 

terjadi karena investor dalam melakukan investasi tidak 

memandang penting besarnya DER yang pada akhirnya tidak 

mempengaruhi persepsi investor terhadap keuntungan di 

masa yang akan datang. Hal ini terjadi karena pada nilai rata-

rata DER yang tercantum dalam statistic deskriptif 

menunjukan angka 0.690564 yang berarti DER mayoritas 

perusahaan property dan real estate masih berada dibawah 1 

sehingga masih aman untuk menggunakan dana dari pihak ke 

tiga. Lalu koefisien regresi dari DER yaitu – 0.026 berarti 

peningkatan DER mengurangi minat investor dalam 

menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan. Hal 

ini terjadi karena peningkatan hutang menunjukkan bahwa 

modal perusahaan sangat tergantung pada pihak kreditur, 

sehingga mengurangi minat investor dalam menanamkan 

dananya pada perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

  


