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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada penelitian ini menggunakan data dari semua perusahaan pertambangan 

yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010 – 2018. Hasil 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling selama periode 

pengamatan tahun 2010 – 2018 diperoleh sampel sebanyak 200 perusahaan. Setelah 

dilakukan uji SPSS, telah diperoleh hasil sebanyak 150 perusahaan untuk data normal 

model 1 (tanpa moderasi) dan 150 perusahaan untuk data normal model 2 (dengan 

moderasi).   

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif Model 1 (Sebelum Moderasi) 

Variabel N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

Return Saham 
150 

-0,504810 0,660380 -

0,027412 

0,254224 

Pertumbuhan_Laba 150 -10,19767 7,458760 -

2,823371 

0,355964 

Pertumbuhan 

_Ekuitas 

150 -2,756850 8,485970 0,189916 0,899313 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa untuk variabel Return Saham rata-

ratanya sebesar -0,027412, nilai minimum -0,504810 dan maksimum sebesar 

0,660380 dengan standar deviasi sebesar 0,254224. Jadi berdasarkan nilai rata-
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ratanya -0,027412 menunjukkan bahwa secara rata-rata Harga Saham perusahaan 

adalah sebesar 2,74% berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.  

Variabel Pertumbuhan Laba rata-ratanya sebesar -2,823371, nilai minimum -

10,197670 dan maksimum sebesar 7,458760 dengan standar deviasi sebesar 

0,355964. Jadi berdasarkan nilai rata-ratanya -2,823371 menunjukkan bahwa secara 

rata-rata Pertumbuhan Laba adalah sebesar 2,82% lebih kecil daripada periode 

sebelumnya.  

Variabel Pertumbuhan  Ekuitas rata-ratanya sebesar 0,189916, nilai minimum 

-2,756850 dan maksimum sebesar 8,485970 dengan standar deviasi sebesar 

0,899313. Jadi berdasarkan nilai rata-ratanya 0,189916 menunjukkan bahwa secara 

rata-rata Pertumbuhan Ekuitas perusahaan adalah sebesar 18,99 % bertumbuh 

dibandingkan tahun sebelumnya.  

Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif Model 2 (Setelah Moderasi) 

Variabel N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Return Saham 150 -0,733330 1,097830 0,004569 0,369641 

Pertumbuhan_Laba 150 -3,742230 9,709790 0,351054 1,666281 

Pertumbuhan_Ekuitas 150 -2,756850 3,394460 0,139757 0,599623 

Pertumbuhan_Biaya_CSR 150 -0,999250 8,639300 0,369669 1,467791 

PL.PE*PBCSR 150 -7,377171 17,88883

6 

0,171173 2,104381 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021  
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4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: Uji asumsi klasik 

dilakukan dengan tujuan supaya hasil regresi tidak bias atau bebas dari error. 

 

4.2.1. Uji Normalitas 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

 Hasil Uji Normalitas Akhir Model 1 (Sebelum Moderasi) dan 

Model 2 (Setelah Moderasi) 

Model Sig. Kolmogorof- 

Smirnov 

Statistik Jumlah  

Rit = α + β1LK + β2EK + e 0,200 0,061 150 

Rit = α + β3PL + β4PE + β5PBCSR + 

β6PL.PE*PBCSR + e 

0,200 0,095 150 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah   

Berdasarkan pada tabel 4.3. diatas diketahui bahwa pengujian untuk 

normalitas akhir pada model 1 dan model 2 memiliki nilai Sig. Kolmogorof Smirnov 

masing-masing sebesar 0.200 dan 0.179 yang nilainya lebih besar daripada 0.05 

sehingga dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi normal. 
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4.2.2. Uji Multikolinearitas  

Berikut ini adalah hasilnya dari uji multikolinearitas yaitu: 

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 1 (Sebelum 

Moderasi) dan Model 2 (Setelah Moderasi) 

Variabel Rit = α + β1LK + 

β2EK + e 

 

Rit = α + β3PL + β4PE + 

β5PBCSR + β6 PL*PE*PBCSR 

+ e 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

Pertumbuhan_Laba 0,988 1,002 0,986 1,014 

Pertumbuhan_Ekuitas 0,988 1,002 0,973 1,027 

Pertumbuhan_Biaya_C

SR 
  

0.841 1,189 

PL.PE*PBCSR   0.825 1,213 

Berdasarkan Tabel 4.4. dapat dilihat ternyata hasil pengujian terjadi 

multikolinearitas karena nilai tolerance > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

Hasil pengujian autokorelasinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi Model 1 (Sebelum Moderasi) dan 

Model 2 (Setelah Moderasi) 

Model DW 

Rit = α + β1LK + β2EK + e 1,806 

Rit = α + β3PL + β4PE + β5PBCSR + 

β6PL*PE*PBCSR + e 

1,780 

Berdasarkan pada tabel 4.5. diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian ini 

tidak terjadi atau bebas autokorelasi pada penelitian ini. 
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4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Pada bagian ini membahas mengenai uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian 

ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Dalam uji Glejser, nilai 

mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel independen. Berikut ini adalah 

hasil pengujiannya: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Model 1 (Sebelum Moderasi) dan 

Model 2 (Setelah Moderasi) 

 

 

Variabel 

Rit = α + β1LK + 

β2EK + e 

 

Rit = α + β3PL + β4PE + β5PBCSR + 

β6PL*PE*PBCSR + e 

Sig. Sig. 

Pertumbuhan_Laba 
0,190 

0,137 

Pertumbuhan_Ekuitas 
0,496 

0,993 

Pertumbuhan_Biaya_C

SR 
 

0,075 

PL.PE*PBCSR  0,896 

  Sumber: Data Sekunder yang Diolah   

Berdasarkan pada tabel 4.12. dapat dilihat hasil pengujian heteroskedastisitas 

hasil penelitian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.  

4.3. Pengujian Hipotesis 

4.3.1. Pengujian H1 – H2 Model 1 (Sebelum Moderasi) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7. Hasil uji t Model 1 (Sebelum Moderasi) 

Rit = α + β1LK + β2EK + e 
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Constant 

B 

Standardized 

t Sig. 

 -0,821 0,413 

Pertumbuhan_Laba 
0,011 2,132 0,040 

Pertumbuhan_Ekuitas 
0,184 2,268 0,025 

F 
2,600   

Sig.F 
0,048   

Adj. R2 
0,210   

                     Sumber: Data Sekunder yang Diolah 

Dari tabel 4.9. diketahui bahwa nilai sig. F = 0.048 maka dapat dikatakan 

bahwa model fit secara statistik signifikan pada level 5%, atau dalam variabel 

independen ini dapat digunakan untuk memprediksi dependen. Nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,210 artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 

21% sedangkan sisanya sebesar 79% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Laba Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai koefisien beta untuk variabel 

pertumbuhan laba 0,011 (bertanda positif) dengan nilai t test sebesar 2,132 dan 

signifikansi sebesar 0,040. Jadi, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

laba berpengaruh positif terhadap Return Saham dan secara statistik signifikan pada 

level 5%.  
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Hasil ini sependapat dengan penelitian Lako (2005), Pujiarti, dkk (2017), Fitri 

(2016) serta Agustami dan Syahida (2019) yang menyatakan bahwa laba berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap harga saham. Pertumbuhan laba perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki laba lebih baik dan 

lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya sehingga ini menjadi berita baik bagi 

perusahaan sehingga dapat mendorong investor untuk menanamkan investasinya di 

perusahaan yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

harga sahamnya. Dengan demikian dapat dikatakan pertumbuhan laba berpengaruh 

positif terhadap kinerja harga saham. 

 

Pengaruh Pertumbuhan Ekuitas Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai koefisien beta untuk variabel 

pertumbuhan Ekuitas 0,184 (bertanda positif) dengan nilai t test sebesar 2,268 dan 

signifikansi sebesar 0,025. Jadi, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

Ekuitas berpengaruh positif terhadap Return Saham dan secara statistik signifikan 

pada level 5%.  

Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  

Lako (2007, 2008) Ratih Dorotea, dkk (2013), Chrisna dalam Hutami (2012), Cerpen 

Naibaho (2010) serta Donny Siahaan (2011) yang menunjukan bahwa ekuitas 

berpengaruh positif terhadap harga saham.  
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4.3.2. Pengujian Model 2 

Pengujian hipotesis 2 untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan biaya CSR 

memiliki efek pemoderasi dalam relasi pengaruh pertumbuhan elemen-elemen 

laporan keuangan terhadap kinerja harga saham dengan menggunakan model 

Moderated Regresion Analysis (MRA). Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis 2. 

Tabel 4.8. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 Efek Pemoderasi Pertumbuhan Biaya CSR dalam Pengaruh Pertumbuhan 

Elemen-Elemen Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Harga Saham 

Model Variabel 
B 

Standardized 
t Sig. 

Adj 

R2 

Sebelum adanya 

Pertumbuhan Biaya 

CSR Rit = α + β1LK 

+ β2EK + e  

(Constant) -0,017 -0,821 0,413   

Pertumbuhan_Laba 0,031 2,132 0,04 
0,210 

Pertumbuhan_Ekuitas 0,052 2,268 0,025 

Sesudah Adanya 

Pertumbuhan Biaya 

CSR Rit = α + β3PL 

+ β4PE + β5PBCSR 

+ β6PL*PE*PBCSR 

+ e 

PL.PE*PBCSR 0,110 2,227 0,022 0,454 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021 

 

  

Hasil Pengujian Efek Pemoderasi Pertumbuhan Biaya CSR dalam Pengaruh 

Pertumbuhan Elemen-Elemen Laporan Keuangan Terhadap Return Saham 

 Hasil pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai Z 

Cramer. 
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Interaksi antara pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas dengan 

pertumbuhan biaya CSR bersifat memperkuat pengaruh pertumbuhan laba dan 

pertumbuhan ekuitas terhadap return saham. Hal tersebut dapat diketahui dengan nilai 

koefisien determinasi atau R-Square dimana nilai R-Square pada pengujian pertama 

(tidak menggunakan variabel moderasi) sebesar 0,210 atau 21 persen. Nilai tersebut 

lebih kecil dibandingkan nilai R-Square pada pengujian kedua (menggunakan 

variabel pertumbuhan biaya CSR sebagai moderasi) yaitu sebesar 0,454 atau 45,4 

persen dan nilainya lebih besar daripada sebelum adanya moderasi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan pertumbuhan biaya CSR mampu memperkuat atau 

memoderasi pengaruh pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas terhadap kinerja 

harga saham. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lako (2008, 2011). 

 

4.4. Uji Z – Cramer 

 

Uji Z adalah salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati 

dengan distribusi normal. Untuk menentukan level signifikan, nilai Z (F-test) 

dibandingkan dengan nilai Ftabel. Perbandingan tersebut dimaksudkan untuk 

menentukan apakah secara statistic kenaikan atau penurunan relevansi nilai elemen-

elemen laporan keuangan untuk nilai pasar saham signifikan atau tidak signifikan 

(Lako, 2008). 

Uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. 
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Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Kriteria pengujian uji 

Z adalah data berdistribusi normal, variance diketahui, ukuran sampel besar (>30), 

dan digunakan hanya untuk membandingkan 2 buah observasi. Rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

Adj. R2
2 – Adj. R2

1 

Z = 

● 2
2) (Adj. R2

2) + ( 2
1) (Adj. R2

1)) 

 

Keterangan : 

Adj. R2
2  = Nilai R-Square setelah adanya kinerja CSR (Model 2) 

Adj. R2
1  = Nilai R-Square sebelum adanya kinerja CSR (Model 1) 

σ2
(2)  = Varians dari model regresi kedua 

σ2
(1)  = Varians dari model regresi pertama 

 

Uji Z dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑍 =
0.454 − 0.210

√(0.057)2. 0.454 + (0.043)2. (0.210)
 

𝑍 = 17.6315  

Berdasarkan hasil perhitungan Z-hitung, didapat nilai Z sebesar 17.6315. Hal 

ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya CSR memiliki efek pemoderasi secara 

signifikan dalam korelasi pengaruh pertumbuhan elemen-elemen laporan keuangan 

terhadap kinerja harga saham. 
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