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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Non Keuangan 

BUMN dan BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2013-2017 sebanyak 14 perusahaan. Dibawah ini merupakan hasil uji deskriptif 

statistik untuk variabel dependen dan independen. 

Tabel 4.1 

Deskriptif Statistik 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

FCF 65 -1.109 . 442 -.024 . 195 

EAT 65 -.131 .136  .003 . 034 

IGCG 65 68.820 97.860 87.47 6.88 

RETURN 65 -.380 .857  .122 .311 

Valid N (listwise) 65     

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Tabel berikut adalah hasil dari uji deskriptif statistik masing-masing 

variabel penelitian. Data yang dipakai telah normal, yang digunakan sebanyak 65. 

Total data yang seharusnya digunakan adalah 70, namun data berkurang 5 karena 

terlalu ekstrem. 

Pada tabel 4.1 Arus Kas Bebas (FCF) merupakan informasi perubahan sisa 

aliran kas yang biasanya digunakan untuk pengembangan perusahaan maupun 

dibagikan kepada para pemegang saham yang dibagi dengan total aset tahun 

sebelumnya. Nilai minimum sebesar -1.109 yang artinya perubahan arus kas bebas 
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kearah negatif cukup besar. Hal ini bisa terjadi akibat perusahaan yang ingin 

berkembang atau perusahaan tidak mampu membayar hutang. Sedangkan nilai 

maksimumnya adalah 0,442, masih ada perubahan positif pada arus kas bebas. 

Rata-rata nya adalah -0.024, maka rata-rata perusahaan menggunakan aliran kas 

nya untuk ekspansi perusahaan. Standard Deviasinya sebesar 0.195, ada rentan 

yang cukup besar antara rata-rata dengan nilai maksimum dan minimum dalam 

variabel ini. 

 Laba Akuntansi (EAT) merupakan hasil perubahan laba setelah pajak tahun 

ini diselisihkan dengan tahun sebelumnya dan dibagi total aset tahun sebelumnya. 

Pada data penelitian ini nilai minimum perubahan laba adalah -0.131. Perubahan 

laba paling minimum menuju ke arah negatif. Sehingga ada kerugian dalam 

pendapatan bersih di perusahaan BUMN dan BUMD selama periode penelitian. 

Namun ada juga perubahan laba kearah positif atau dapat disebut perusahaan 

mengalami keuntungan. Yaitu terdapat pada nilai maksimum 0.136, Laba 

Akuntansi tertinggi perusahaan BUMN dan BUMD pada periode penelitian ini. 

Nilai meannya .003, sehingga setiap Rp. 1,- laba yang diperoleh perusahaan akan 

menghasilkan imbal hasil saham sebesar 0,003. Laba akuntansi perusahaan Standar 

deviasinya sebesar 0.034, rentan cukup antara rata-rata dengan nilai maksimum dan 

minimun, data tergolong bervariasi karena standar deviasi lebih besar dari mean. 

Tata Kelola Perusahaan (IGCG) dilihat dari nilai (index) gcgnya. Nilai ini 

digunakan sebagai informasi non keuangan yang mencerminkan keadaan  

perusahaan tersebut. Nilai minimum sebesar 68.820 yang biasa dikategorikan 

sebagai nilai terendah yang didapatkan perusahaan. Sedangkan nilai maksimum nya 



 
 

33 
 

adalah 97.86 yang dikategorikan sebagai nilai tertinggi yang didapatkan sejauh ini. 

Rata rata nilai gcg perusahaan BUMN dan BUMD adalah 87.47, yang nilainya lebih 

ke arah nilai maksimum. Standar deviasinya sebesar 6.88. Data tergolong kurang 

bervariasi karena standar deviasi lebih kecil dari mean 

Imbal Hasil Saham (RETURN) yang dijadikan sebagai variabel adalah 

perubahannya. Dimana jika perubahan itu positif menunjukan adanya keuntungan 

dan jika negatif sering disebut kerugian. Nilai minimum nya -0.380 yang 

merupakan penurunan imbal hasil saham terendah. Sedangkan nilai maksimumnya 

0.857 , kenaikan imbal hasil terbesar pada periode penelitian. Rata-rata 0.122 

menunjukan bahwa banyak perusahaan BUMN dan BUMD mengalami kenaikan 

imbal hasil saham pada periode penelitian ini. Standard deviasinya 0.311 yang 

menunjukan data tergolong bervariasi. 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik menjadi syarat uji yang harus dilakukan sebelum 

pengujian regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya 

uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. 

4.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Gozhali, 2013). Uji 

normalitas penelitian ini mengunakan uji kolmogorof-smirnov yang dapat dikatakan 

normal jika nilai sig lebih dari sama dengan 0,05. Jika nilai sig kurang dari 0,05 
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maka data tidak terdistribusi normal. Data yang tidak terdistribusi normal biasanya 

disebabkan oleh data ekstrim, sehinggan data ekstrim tersebut harus dihapus.  

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .081 65 .200* .979 65 .319 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Dari tabel uji normalitas diatas dapat dilihat nilai signifikansi Kolmogrov-

Smirnov sebesar 0.200 yang artinya data sudah terdistribusi normal. Data awal 

sebelum pengujian normalitas adalah 70 sampel, dan setelah pengujian normalitas 

menjadi 65 sampel. Normalitas dilakukan dengan membuang outlier nilai ekstrim 

tertinggi dan terendah. Sampel yang dikurangi karena ada 5 sampel yang memiliki 

nilai ekstrim. 

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji model regresi apakah 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Nilai signifikansi dari uji heterokedastisitas harus lebih dari 0,05 untuk dapat 

dinyatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Artinya variabel independen 

memiliki variance  yang sama (Ghozali, 2016). 
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Tabel 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1    (Constant) 1.879 .315  6.729 .000 

      FCF -.191 .127 -.160 -1.508 .137 

      EAT -.738 .716 -.110 -1.031 .307 

      IGCG -.018 .004 -.539 -5.068 .000 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Dari hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa variabel Laba 

Akuntansi dan Arus Kas Bebas memiliki nilai sig > 0,05 yang artinya variabel 

tersebut terbebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan variabel Tata kelola 

perusahaan nilai signya < 0,05 yang artinya terkena heteroskedastisitas. Maka 

variabel Tata kelola perusahaan harus diberi pengobatan dan hasilnya sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Pengobatan Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1    (Constant) -.404 3.423  -.118 .907 

      FCF  .223   .421  .099 .529 .601 

      Log_EAT -.170   .179 -.179 -.948 .351 

      Log_IGCG  .236 1.726  .026  .137 .892 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Dapat dilihat bahwa setelah variabel Tata Kelola Perusahaan sudah diobati 

sudah lolos uji heteroskedastisitas. Pengobatan dilakukan dengan melogaritmakan 

variabel EAT,IGCG dan Return Saham 
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4.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autolorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Gozhali ,2013). Pengujian ini digunakan untuk data 

time series. Pengujian yang digunakan adalah Durbin-Watson yang nilainya 

dibantingkan dengan tabel Durbin-Watson. Data disimpulkan terbebas dari 

autokorelasi jika nilai Durbin-Watson berada diantara nilai du dan  4-du 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjust R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .462a .213 .175 .283435 1.988 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Dari tabel uji autokorelasi diatas nilai durbin watson yang didapat adalah 

1.988. Nilai tersebut berada diantara 1.6960 (du) dan 2.3040 (4-du). Sehingga 

artinya penelitian ini terbebas dari autokorelasi. 

4.2.4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi dengan 

ditemukannya korelasi antar variabel independen (Ghozali,2013). Pengujian ini 

dinyatakan lolos jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflation 

factor (VIF) lebih kecil dari 10. 
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Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1(Constatnt)  1.362 .453  3.002 .004   

   FCF .322 .182 .202 1.769 .082 .991 1.009 

   EAT 2.405 1.029 .268 2.338 .023 .984 1.016 

   IGCG -.014 .005 -.313 -2.743 .008 .993 1.007 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Dari tabel uji multikolinearitas diatas menunjukan nilai tolerance dari semua 

variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka artinya 

seluruh variabel independen terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.3.  Uji Regresi 

Hipotesis dalam pengujian ini menggunakan uji regresi linear berganda 

yang hasil untuk mengetahui pengaruh variabel independen kepada variabel 

dependen. Hasil dari uji regresi yang telah dilakukan sebagai berikut : 

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Pengujian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Karena pengujian penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda maka yang dilihat adalah nilai Adjusted R Square nya (Ghozali, 

2013). 

Tabel 4.7 

Uji Koefisien Determinasi 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .462a .213 .175 .283435 
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Hasil dari uji koefisien determinasi ini untuk mengetahui besarnya variabel 

dependen dijelskan oleh variabel independennya. Pada tabel diatas diketahui bahwa 

R square memiliki nilai 0,213. Artinya variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen sebesar 21,3%. Sedangkan sisanya dipengarhui faktor lain. 

4.3.2. Uji Signifikansi Simultan ( Regresi Statistik F) 

Pengujian ini sering disebut dengan uji model atau uji anova. Uji ini untuk 

melihat secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dilihat dari nilai signifikansinya jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2016). 

Tabel 4.8 

Uji Simultan 

Model Sum of Square Df Mean Square F Sig. 

1    Regression 1.328 3 .443 5.512 .002b 

      Residual 4.900 61 .080   

      Total 6.229 64    

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Hasil dari uji simultan ini menunjukan nilai F yang didapat sebesar 5.512 

dengan signifikansi sebesar 0,002. Hasil signifikansinya < 0,05 maka variabel 

independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.  
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Tabel 4.9 

Uji Statistik t 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Hasil dari uji statistik t diatas untuk mengetahui seberapa jauh tiap variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen.  

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 Arah 

Hipotesis 

B Hasil Arah 

Hipotesis 

Sig. Kesimpulan 

FCF - .322 + .082 Ditolak 

EAT + 2.405 + .023 Diterima 

IGCG + -.014 - .008 Ditolak 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda yang telah dilakukan ,maka dapat 

disimpulkan : 

Pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Imbal Hasil Saham 

Dilihat dari tabel 4.10 variabel FCF memiliki signifikansi sebesar 0.082 

dengan nilai koefisien (B) 0,322 (arah positif). Berdasarkan hasil signifikansi yang 

berada diatas 0,05 memiliki arti bahwa variabel Arus Kas Bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel Imbal Hasil Saham. Maka hipotesis H2 ditolak. 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) 1.362 .453  3.002 .004 

FCF   .322 .182 .202 1.769 .082 

EAT 2.405 1.029 .268 2.338 .023 

IGCG -.014 .005 -.313 -2.743 .008 
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Hal ini bertentangan dengan penelitian Sasongko et al. (2012), Arieska dan 

Gunawan (2011), Fatayattun (2015) dan Lomanto (2015) menyatakan bahwa arus 

kas bebas berpengaruh negatif terhadap imbal hasil saham. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian dari Arilaha (2009) dan 

Putriani (2014) yang menyatakan bahwa arus kas bebas tidak berpengaruh terhadap 

imbal hasil saham. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya keterlambatan informasi 

arus kas bebas terhadap pergerakan saham. Arus kas bebas memerlukan waktu 

untuk dianalisis terlebih dahulu agar dapat berpengaruh terhadap imbal hasil saham 

Putriani (2014). Hal lain yang dapat menyebabkan tidak berpengaruhnya arus kas 

bebas terhadap imbal hasil saham adalah adanya Pecking Order Theory yang 

menyebutkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan internal yang 

digunakan sebagai pertimbangan untuk imbal hasil saham, dana eksternal akan 

digunakan sebagai tambahannya Arilaha (2009). 

Pengaruh Laba Akuntansi terhadap Imbal Hasil Saham 

Dilihat dari tabel 4.10 variabel EAT memiliki signifikansi sebesar 0.023 

dengan nilai koefisien (B) 2,405 (arah positif). Berdasarkan hasil signifikansi yang 

berada dibawah 0,05 memiliki arti bahwa variabel Laba Akuntansi berpengaruh 

positif terhadap variabel Imbal Hasil Saham. Maka hipotesis H1 diterima. 

Hal ini didukung dengan penelitian Purwanti et al. (2015), Saputra dan Astika 

(2013), Yatmi et al. (2016), Yocelyn dan Christiawan (2012), Rizal dan Ana (2016), 

Aini (2009) yang menyatakan bahwa Laba Akuntansi berpengaruh positif terhadap 

Imbal Hasil Saham. 
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Penelitian ini mendukung teori sinyaling, karena salah informasi keuangan 

yang sering dilihat oleh pemegang saham untuk mempengaruhi keputusannya 

dalam investasi adalah Laba perusahaan tersebut. Sehigga perusahaan yang 

memiliki laba bersih yang baik akan membuat investor membeli saham perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang memiliki laba yang baik dianggap memiliki kinerja yang 

baik, sehingga masa depan perusahaan terlihat baik. Semakin tinggi permintaan 

pasar, harga saham akan naik dan pemegang saham yang sudah berinvertasi terlebih 

dahulu akan mendapatkan imbal hasil saham yang sejalan dengan kenaikan harga 

saham. Hal ini membuktikan bahwa informasi keuangan seperti laba akuntansi 

berpengaruh terhadap imbal hasil. 

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Imbal Hasil Saham 

Dilihat dari tabel 4.10 variabel IGCG memiliki signifikansi sebesar 0.008 

dengan nilai koefisien (B) -0,014 (arah negatif). Berdasarkan hasil signifikansi yang 

berada dibawah 0,05 memiliki arti bahwa variabel Tata kelola perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap variabel Imbal Hasil Saham. Maka hipotesis H3 

ditolak. 

Penelitian ini didukung oleh (Sugiyanto, 2011), (Budiharjo, 2016), (Utama 

dan Rohman, 2013) yang menyatakan bahwa Tata kelola perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap imbal hasil saham. Hal ini karena penilaian mandiri (self 

assessment) tata kelola perusahaan pada perusahaan BUMN dan BUMD masih 

belum diwajibkan. Sehingga ada perusahaan yang menerbitkan score GCG dua 

tahun sekali, maupun baru menerbitkan tahun 2015 keatas. Sehingga pemegang 

saham masih belum terlalu melihat index tata kelola perusahaan terssebut untuk 
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memutuskan investasi pada saham. Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Siregar (2015), Yatmi et al. (2016), Gwenda dan Juniarti (2013), Bauer 

et al. (2004) dan Ajiwanto (2013) yang menyatakan tata kelola perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil saham.  


