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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif disini bertujuan untuk menjelaskan sekaligus 

memberikan gambaran keseluruhan mengenai data variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga informasi dari data lebih 

mudah untuk dimengerti. Statistik deskriptif dalam penelitian ini 

menjelaskan mengenai nilai mean, standar deviasi, nilai maksimum, 

nilai minimum dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu diantaranya meliputi, Return Saham Sektor Industri 

Logam Dasar dan sejenisnya, Harga Minyak, Tingkat Suku Bunga, 

Tingkat Inflasi dan Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS. Berikut 

tabel hasil pengolahan Statistik Deskriptif pada variabel - variabel dalam 

penelitian: 
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Tabel 4.1 Tabel Statistika Deskriptif 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019) 

Untuk variabel dependen yaitu Return Saham Sektor Industri 

Logam Dasar dan Sejenisnya, hasil dari statistik deskriptif yaitu nilai 

maksimumnya sebesar 1.08% dan nilai minimumnya sebesar -0.54%. 

Selain itu diperoleh juga bahwa nilai rata-rata dari Return Saham Sektor 

Industri Logam Dasar dan Sejenisnya pada 60 periode waktu sampel 

penelitian yang digunakan yaitu sebesar 0.0386%, sedangkan nilai 

standar deviasinya yaitu sebesar 0.32172%. Untuk variabel independen 

yang pertama yaitu Harga minyak, dari pengolahan statistik deskriptif 

diperoleh hasil yaitu nilai maksimumnya sebesar 105.15 dan nilai 

minimumnya sebesar 30.55. Nilai rata-rata dari keseluruhan 60 periode 

waktu sampel pada variabel Harga Minyak ini yaitu sebesar 60.1634 

sedangkan nilai standar deviasinya yaitu sebesar 19.67854  

Untuk variabel independen yang kedua yaitu Tingkat Suku Bunga 

(BI Rate), hasil dari pengolahan statistik deskriptif yaitu nilai 

maksimumnya sebesar 7.75%, dan nilai minimum sebesar 4.25% . 
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Selain itu diperoleh juga hasil nilai rata-rata dari variabel tingkat suku 

bunga ini dalam 60 periode waktu pengambilan sampel yaitu sebesar 

6.1438% sedangkan standar deviasinya yaitu sebesar 1.34842%. 

Untuk variabel independen yang ketiga yaitu Tingkat Inflasi, 

hasil dari pengolahan statistik deskriptif yaitu nilai maksimumnya 

sebesar 8.36%, dan nilai minimumnya sebesar 2.79%. selain itu 

diperoleh juga hasil nilai rata-rata dari variabel tingkat suku bunga ini 

dalam 60 periode waktu pengambilan sampel yaitu sebesar 4.6678% 

sedangkan standar deviasinya yaitu sebesar 1.69115%.  

Untuk variabel independen terakhir dari penelitian ini yaitu Kurs 

Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS, diperoleh hasil dari pengolahan 

statistik deskriptifnya yaitu nilai maksimumnya sebesar 15,178.81 dan 

nilai minimumnya sebesar 11,416.40. Selain itu diperoleh juga hasil 

nilai rata-rata dari variabel Kurs Mata Uang Rupiah terhadap Dollar AS 

ini dalam 60 periode waktu pengambilan sampel yaitu sebesar 

13,233.3694 sedangkan standar deviasinya yaitu sebesar 856.14736. 

  

4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan 

sebelum melakukan analisis regresi lebih lanjut terhadap data variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuan diadakannya pengujian 

ini yaitu agar model regresi yang dihasilkan dari analisisnya nanti dapat 
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memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Pengujian 

model regresi dengan uji asumsi klasik agar dapat memenuhi kriteria 

BLUE, hendaklah memenuhi kriteria dari keempat pengujian yang ada 

yaitu diantaranya terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, 

uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

4.2.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk dapat menguji apakah data 

yang akan digunakan untuk uji hipotesis yaitu data dari variabel 

dependen dan independen yang digunakan telah berdistribusi secara 

normal ataukah tidak. Untuk dapat memenuhi kriteria BLUE pada 

uji asumsi klasik, dalam uji normalitasnya data yang digunakan 

dalam penelitian hendaklah memiliki distribusi mendekati normal. 

Dalam penelitian ini, alat uji yang digunakan dalam uji normalitas 

ini yaitu uji Kolmogrov-Smirnov. Data dikatakan berdisitribusi 

normal apabila pada hasil uji Kolmogrov-Smirnov terhadap nilai 

residual dari analisis regresi linier berganda, dihasilkan nilai 

signifikansi yang besarnya > 0,05. Berikut hasil pengolahan uji 

normalitas yang telah dilakukan pada tabel 4.2: 
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Tabel 4.2. Tabel Uji Kolmogrov-Smirnov  

 

Sumber data sekunder diolah (2019) 

Melihat pada hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari Uji Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan yaitu 

sebesar 0.2 dimana nilainya lebih besar dari taraf signifikan yang 

ditentukan yaitu sebesar 0.05. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa 

data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal 

dan memenuhi salah satu kriteria BLUE (Best Linier of Unbiased 

Estimator) yaitu dalam hal uji normalitasnya. 

4.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk dapat mengetahui 

apakah variabel bebas yang ada dalam penelitian ini saling 

berkorelasi atau tidak. Untuk dapat memenuhi kriteria dari uji 

asumsi klasik dan menghasilkan model regresi yang baik, 

seharusnya tidak terjadi hubungan korelasi antar variabel 

independennya. Dalam penelitian ini, pada uji multikolinieritasnya 

dengan melihat nilai dari VIF dan Tolerance. Apabila dari hasil uji 

ditemukan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebasnya 
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<10 dan nilai Tolerance dari masing-masing variabel bebasnya <1 

maka dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi linier pada variabel 

independen yang digunakan. Berikut hasil pengolahan dari uji 

Multikolinieritas yang telah dilakukan pada Tabel 4.3: 

Tabel 4.3. Tabel Uji Multikolinieritas 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Melihat pada hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai VIF 

dan Tolerance yang dihasilkan dari uji regresi yaitu pada setiap 

variabel independen yang digunakan nilai VIFnya kurang dari 10 

dan Tolerancenya kurang dari 1. Nilai ini menunjukkan bahwa data 

telah memenuhi uji multikolinieritas dan tidak mengandung korelasi 

linier antar variabel independennya. Maka dari itu, dapat dikatakan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung 

multikolinieritas dan telah memenuhi salah satu kriteria BLUE (Best 

Linier of Unbiased Estimator) yaitu dalam hal ini pada uji 

multikolinieritasnya. 
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4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi 

klasik untuk model regresi. Uji heteroskedastisitas ini berfungsi 

untuk menguji apakah pada nilai residual antara periode pengamatan 

satu ke periode pengamatan lainnya terjadi perbedaan variance. 

Sederhananya nilai variance error untuk setiap pengamatan 

hendaklah nilainya konstan. Asumsi untuk memenuhi uji 

heteroskedastisitas ini agar dapat memenuhi asumsi klasik yaitu 

pada model regresi harusnya tidak terjadi Heteroskedastisitas 

artinya variance antar pengamatan dan hendaklah memiliki nilai 

yang sama atau yang disebut dengan Homoskedastisitas. Dalam 

penelitian ini, uji heteroskedastisitias dilakukan dengan 

menggunakan alat uji yaitu Uji Gletser. Berdasarkan hasil Uji 

Gletser, data dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas 

apabila hasil regresi antara nilai unstandardized residual yang telah 

diabsolutkan, dengan variabel independen penelitian menghasilkan 

nilai signifikansi diatas 0.05  Berikut hasil pengujian dari Uji Gletser 

yaitu pada tabel 4.4: 
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Tabel 4.4 Tabel Uji Gletser 

 

Sumber: Data sekunder diolah  (2019) 

Melihat pada hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari regresi pada variabel independen dengan nilai 

residual yang telah diabsolutkan, yaitu sebesar 0.466 dimana berada 

diatas 0.05, maka dapat dikatakan bahwa data tidak mengandung 

heteroskedastisitas didalamnya. Dari hasil uji gletser ini pula kita 

dapat mengatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

telah memiliki keragaman error yang sama atau konstan, dan tidak 

mengandung heteroskedastisitas didalamnya sehingga telah 

memenuhi salah satu kriteria BLUE (Best Linier of Unbiased 

Estimator) yaitu dalam hal uji heteroskedastisitasnya. 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mencari tahu apakah pada 

observasi antar satu waktu pengamatan dengan pengamatan lainnya 

mengandung korelasi atau tidak. Hendaknya antar pengamatan 

dalam satu waktu dengan waktu lainnya tidak mengandung korelasi 
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didalamnya. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi ini, pada uji 

autokorelasi dalam penelitian ini akan menggunakan alat uji yaitu 

Uji Runs. Data dikatakan tidak mengandung autokorelasi dan 

memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) 

berdasarkan Uji Runs, yaitu apabila pada hasil uji Runs ditemukan 

nilai signifikansinya berada diatas taraf signifikan yang ditentukan 

yaitu sebesar 0.05. Berikut tabel hasil uji Runs Test yang telah 

dilakukan yaitu pada tabel 4.5: 

Tabel 4. 5 Tabel Uji Runs 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Melihat pada hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari Uji Runs yang dilakukan yaitu sebesar 0.298 

dimana telah berada diatas 0.05, maka dapat dikatakan bahwa data 



63 
 

 
 

tidak mengandung autokorelasi didalamnya. Tidak terdapatnya 

autokorelasi dalam data penelitian ini menandakan bahwa antar 

pengamatan dalam satu waktu dengan pengamatan lainnya tidak 

mengandung korelasi didalamnya, dan telah memenuhi salah satu 

kriteria BLUE (Best Linier of Unbiased Estimator) yaitu dalam hal 

uji autokorelasinya. 

4.3. Uji Hipotesis 

Pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini yaitu adalah uji 

Hipotesis. Dimana sebelumnya seluruh data variabel yang ada baik 

variabel independen maupun dependen telah diujikan dengan asumsi 

klasik untuk dapat memastikan apakah data yang ada mampu 

menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator) sehingga dapat menghasilkan model regresi yang 

terbaik, langkah selanjutnya adalah menguji apakah hipotesis yang 

sudah disusun pada bab III terpenuhi atau tidak melalui analisis regresi 

linier berganda terhadap data variabel yang digunakan pada penelitian, 

yaitu pengaruh masing-masing variabel bebas (Harga Minyak,Tingkat 

Suku Bunga, Tingkat Inflasi, dan Kurs Nilai Tukar Mata Uang Rupiah 

terhadap Dollar AS), terhadap variabel terikatnya yaitu Return saham 

sektor industri logam dasar dan sejenisnya.  

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T untuk 

mengukur tingkat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel 
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independen terhadap variabel dependennya. Berikut akan diuraikan 

lebih lanjut tentang hasil dari uji hipotesis: 

4.3.1. Uji T 

Uji T yaitu ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependennya satu per satu. Pada uji T, untuk mengetahui seberapa 

signifikannya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependennya, dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya tersebut kemudian 

dibandingkan dengan taraf siginifikansi yang telah ditentukan dalam 

penelitian. Diasumsikan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

taraf signifikansi sebesar 0.05 . Apabila nilai signifikansi yang 

dihasilkan oleh variabel independen terhadap dependen berada pada 

nilai dibawah 0.05, maka dikatakan bahwa variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perubahan 

nilai variabel dependennya. Berikut hasil uji T pada tabel 4.6: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji T 

 

Sumber: Data Sekunder Diolah (2019) 

Dari hasil Regresi pada tabel 4.6 diatas, dapat dilihat pada 

kolom Sig. bahwa pada seluruh variabel independen yang digunakan 

berdasarkan pengujian ditemukan bahwa hanya variabel inflasi dan 

kurs yang berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan nilai 

return saham pada sektor industri logam dasar dan sejenisnya 

dimana nilai signifikansi yang dihasilkan dari analisis regresi pada 

2 variabel ini mempunyai nilai signifikansi <0.05 yaitu sebesar 

0.012 dan 0.024. Dua variabel lainnya yaitu harga minyak dan 

tingkat suku bunga ditemukan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perubahan nilai return saham pada sektor industri logam 

dasar dan sejenisnya diketahui dari nilai signifikansinya yang berada 

diatas 0.05 yaitu berturut-turut sebesar 0.109 dan 0.457.  
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4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil uji T seperti yang disampaikan sebelumnya, dari hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa 2 variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini diketahui berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependennya, sedangkan pada 2 variabel independen lainnya 

tidak berpengaruh secara signifikan. Pada variabel independen yang 

pertama yaitu harga minyak, didapati dari hasil uji bahwa variabel harga 

minyak tidak berpengaruh pada variabel dependen yaitu return saham 

sektor industri logam dasar dan sejenisnya diperiode pengamatan tahun 

2014-2018. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi dari pengaruh variabel 

harga minyak ini terhadap return saham sektor industri logam dasar dan 

sejenisnya >0.05 yaitu sebesar 0.109. Diduga alasan tidak berpengaruh 

secara signifikannya variabel harga minyak ini terhadap return saham 

sektor industri logam dasar dan sejenisnya yaitu dikarenakan industri ini 

pada tahun pengamatan 2014-2018 telah beralih ke sumber bahan bakar 

jenis lain diluar bahan bakar minyak. Hal ini dilakukan industri untuk 

menekan biaya dari pemakaian harga minyak sebagai sumber bahan 

bakar dalam aktivitas industri. Salah satu alternatif dari bahan bakar 

minyak yaitu adalah bahan bakar dari batubara. 

 Diketahui pada tahun 2013 dilansir dari salah satu artikel milik 

Kementrian Perindustrian, perusahaan-perusahaan pada industri logam 

dasar dan sejenisnya telah memanfaatkan batubara sebagai pengganti 

bahan bakar minyak sehingga dapat dikatakan dari dasar inilah 
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kemudian dalam penelitian ini harga minyak tidaklah lagi berpengaruh 

pada fluktuasi dari return saham sektor industri logam dasar dan 

sejenisnya ini. Hipotesis satu yang diajukan dimana harga minyak 

dikatakan berpengaruh terhadap return sahamnya dikarenakan akan 

mempengaruhi tingkat laba dan sekaligus tingkat return sahamnya, 

berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa hipotesis satu 

tersebut ditolak. Penolakan hipotesis atas variabel harga minyak ini 

didasari karena adanya pemanfaatan alternatif bahan bakar oleh industri 

logam dasar dan sejenisnya yaitu pemanfaatan bahan bakar batubara 

sebagai bahan bakar minyak. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yaitu penelitian milik Budi Sutanto (2013). 

Variabel independen kedua yaitu tingkat suku bunga juga 

diketahui tidak berpengaruh signifikan juga pada perubahan tingkat 

return saham disektor industri logam dasar dan sejenisnya ditahun 2014-

2018. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi dari pengaruh variabel 

tingkat suku bunga ini terhadap return saham sektor industri logam dasar 

dan sejenisnya >0.05 yaitu sebesar 0.457.  Diduga tidak signifikannya 

pengaruh dari variabel ini menandakan bahwa perubahan pada kondisi 

makro ekonomi di Indonesia pada saat periode sampel penelitian yaitu 

tahun 2014-2018 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dalam sektor industri logam dasar dan sejenisnya ini. 

Tingkat suku bunga yang dibentuk dari rapat Dewan Gubenur Bank 

Indonesia ditujukan untuk mengatasi inflasi dan menentukan arus 
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transaksi atas peredaran mata uang dimasyarakat. Arus peredaran uang 

ini juga yang kemudian mempengaruhi tingkat inflasi dan harga barang 

dipasar. Dilihat dari hasil uji disini pengumuman perubahan nilai dari 

tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, tidak mempengaruhi kinerja 

dari perusahaan-perusahaan pada industri logam dasar dan sejenisnya di 

tahun 2014-2018, dimana diduga fluktuasi dari tingkat suku bunga 

tersebut tidak besar pengaruhnya pada kenaikan biaya bahan baku atau 

biaya lainnya maupun terhadap tingkat keuntungan perusahaan yang ada 

pada industri logam dasar dan sejenisnya. Tidak besarnya pengaruh 

terhadap biaya ini menandakan bahwa pengaruh tingkat suku bunga 

sendiri terhadap tingkat keuntungan dan return saham pada industri 

tersebut ditahun 2014-2018 tidak signifikan. Hasil penelitian pada 

variabel ini sesuai dengan penelitian milik Mendy Sahetapy (2017), dan 

penelitian mili Yuli Handayani, Jeni Susyanti, dan Afi Rachmat Slamet 

(2018). 

Variabel independen yang ketiga yaitu tingkat inflasi, dalam 

penelitian ini ditemukan mempunyai pengaruh yang signifikan pada 

perubahan tingkat return saham sektor industri logam dasar dan 

sejenisnya tahun 2014-2018. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi dari 

pengaruh variabel tingkat inflasi ini terhadap return saham sektor 

industri logam dasar dan sejenisnya <0.05 yaitu sebesar 0.012. Sama 

halnya dengan pada variabel tingkat suku bunga BI, inflasi ada 

keterkaitannya dengan kondisi makroekonomi yang terjadi di Indonesia. 
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Inflasi sendiri merupakan gambaran dimana harga barang secara umum 

berdasarkan data IHK (Indeks Harga Konsumen) mengalami kenaikan 

secara menyeluruh. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai return saham di sektor 

industri logam dasar dan sejenisnya tahun 2014-2018, menandakan 

bahwa kenaikan harga barang-barang tersebut atau yang menyebabkan 

naiknya harga bahan baku secara keseluruhan ini ternyata berpengaruh 

terhadap perubahan tingkat return saham industri logam dasar dan 

sejenisnya dikala itu. Selain itu juga disisi lain inflasi juga berpengaruh 

pada keputusan investasi masyarakat dimana saat harga barang 

cenderung naik, daya beli masyarakat menurun sehingga transaksi 

seperti aktivitas konsumsi, produksi, dan khususnya aktivitas investasi 

pun menurun juga. Dampaknya tentu saja dari adanya pertumbuhan 

inflasi ini akan memperlambat pertumbuhan return saham salah satunya 

pada industri logam dasar dan sejenisnya ini. Hasil penelitian pada 

variabel tingkat inflasi ini sesuai dengan penelitian terdahulu milik 

Johnson Kennedy (2017). 

Variabel independen keempat yaitu kurs mata uang Rupiah 

terhadap Dollar AS, berdasarkan hasil dari penelitian ini juga ditemukan 

bahwa variabel ini berpengaruh pada perubahan nilai dari return saham 

sektor industri logam dasar dan sejenisnya. Kurs sendiri diduga 

mempengaruhi tingkat keuntungan dan return saham perusahaan 

melalui aktivitas impor bahan baku perusahaannya. Ditemukan hasil 
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penelitian bahwa nilai kurs Rupiah terhadap Dollar AS berpengaruh 

signifikan terhadap return saham sektor industri logam dasar dan 

sejenisnya tahun 2014-2018. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dimana 

nilai signifikansi dari pengaruh variabel kurs mata uang Rupiah terhadap 

Dollar AS ini berada <0.05 yaitu 0.024. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam industri ini masih banyak terdapat transaksi dengan 

memanfaatkan mata uang asing yaitu Dollar AS salah satunya pada 

transaksi impor bahan baku. Keterbatasan teknologi dan informasi 

dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan atas kegiatan impor 

pada industri logam dasar dan sejenisnya ini, yang kemudian 

menimbulkan biaya tambahan yang lebih besar karena adanya selisih 

nilai antara mata uang Rupiah dengan Dollar AS. Semakin menguatnya 

nilai mata uang Dollar AS terhadap Rupiah akan menyebabkan tingkat 

keuntungan dan return saham perusahaan menjadi semakin kecil 

disebabkan biaya tambahan yang semakin besar yaitu berupa biaya 

impor bahan baku. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian milik 

Adelia Rezeky Harsono (2018), dan penelitian milik Mendy Sahetapy 

(2017). 

Dari penelitian ini juga, kita dapat mengetahui bahwa variabel 

tingkat inflasi dan kurs nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS 

mempunyai pengaruh negatif terhadap return saham sektor industri 

logam dasar dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat inflasi maupun semakin tinggi nilai kurs Rupiah terhadap Dollar 
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AS maka akan berdampak pada semakin kecilnya return saham sektor 

industri logam dasar dan sejenisnya diperiode yang sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS 

sensitif pengaruhnya pada daya tarik investasi masyarakat dan harga 

bahan baku yang kemudian menyebabkan penurunan tingkat return 

saham perusahaan. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa 

variabel harga minyak tidak berpengaruh negatif dan variabel tingkat 

suku bunga tidak berpengaruh positif terhadap return saham sektor 

industri logam dasar dan sejenisnya. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan-perusahaan pada industri logam dasar dan sejenisnya sudah 

mulai beralih pada bahan bakar alternatif lainnya salah satunya batubara 

sehingga adanya perubahan terhadap harga minyak sudah tidak lagi 

signifikan pengaruhnya pada perubahan tingkat return saham pada 

industri logam dasar dan sejenisnya. Dampak dari adanya fluktuasi 

tingkat suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia pun diketahui 

berdasarkan penelitian ini tidak sensitif pengaruhnya pada perubahan 

tingkat return saham dalam industri logam dasar dan sejenisnya ini.  

 

 

 

 

 

 


