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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROE, CR, NPM, DER, DAR 

terhadap  RETURN SAHAM baik secara parsial atau secara simultan pada perusahaan  

makan dan minuman periode 2009-2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Jenis data yang digunakan adalah data skunder. Variabel independent yang 

digunakan adalah ROE, CR, NPM, DER, dan DAR sedangkan variabel dependen adalah 

RETURN SAHAM. Model analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan uji 

asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastitas, dan uji 

autokorelasi). Pengujian hipotesisyang digunakan adalah uji T, uji F dan uji determinasi. 

 Hasil penelitiian ini menunjukan bahwa secara parsial ROE, CR, NPM, dan DAR 

tidak memiliki pengaruh terhadap Return Saham sedangkan DER memiliki pengaruh 

terhadap Return Saham. Secara simultan (bersamaan) ROE, CR, NPM, DER, dan DAR 

memiliki pengaruh signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan makan dan 

minuman . 

Kata Kunci : ROE, CR, NPM, DER, DAR dan RETURN SAHAM. 

 

Pendahuluan 

Pada dasarnya setiap perusahaan sangat membutuhkan tambahan modal untuk 

mendorong kinerja operasional perusahaan. Salah satu cara bagi perusahaan untuk 

mendapatkan tambahan modal adalah dengan menginvestasikan kepemilikan perusahaan 

tersebut kepada masyarakat/publik (go public).  

Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar 

modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar 

modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau 

wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana 

(investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). 



Dengan adanya pasar modal maka perusahaan publik dapat memperoleh dana segar 

masyarakat melalui penjualan Efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang (obligasi). 

Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan 

kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai 

dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal 

aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif 

pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan 

dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. 

Berdasarkan latarbelakang dan kajian-kajian yang telah dipaparkan dan dilakukan 

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: “ Pengaruh 

Return On Equity, Current Asset, Net Profit Margin Debt Equity Ratio dan Debt Asset 

Ratio Terhadap Return Saham pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang 

Terdaftar di BEI Periode 2009-2013 “. 

LANDASAN TEORI 

 Saham 

 Menurut Anoraga (2006), saham adalah surat berharga bukti penyertaan atau 

pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Saham berwujud selembar 

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan 

perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Menurut Sjahrial (2009), 

Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan 

terbatas atau yang biasa disebut Emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut 

juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor 

membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/pemegang saham perusahaan. 

 Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham 

berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik 

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh 

seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di dalam perusahaan tersebut (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2006). Saham dapat diperjualbelikan pada bursa efek, yaitu tempat yang 

dipergunakan untuk memperdagangkan efek sesudah pasar perdana. Penerbitan surat 

berharga saham akan memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan perbankan 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2006). 



 Menurut Zaky (2004), Saham adalah merupakan surat-surat berharga atau bukti 

kepemilikan suatu perusahaan yang mempunyai hak-hak untuk :  

a. Berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, yaitu memiliki hak 

suara dalam rapat pemegang saham. 

b. Memperoleh laba dari perusahaan dalam bentuk deviden yang dibagi oleh 

perusahaan. 

c. Membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaaan agar pemilik saham masing-

masing dapat tidak berubah. 

d. Menerima pembagian aktiva perusahaan dalam hal perusahaan telah likuidasi. 

 Return Saham 

 Return merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Menurut Jogiyanto 

(2008), return saham dibedakan menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan 

return ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi 

yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur 

kinerja perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko dimasa mendatang. 

Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan di masa mendatang dan masih 

bersifat tidak pasti. Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian 

(uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan dihadapinya. 

Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula 

risikonya, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan positif dengan 

risiko. Risiko yang lebih tinggi biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan 

return yang lebih tinggi pula (high risk high return, low risk low return). Tetapi return yang 

tinggi tidak selalu harus disertai dengan investasi yang berisiko. Hal ini bisa saja terjadi 

pada pasar yang tidak rasional. 

 Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain/capital loss (keuntungan selisih 

harga). Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang bersifat 

periodik seperti dividen. Keuntungan ini biasanya diterima dalam bentuk kas atau setara 

kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Jika harga saham sekarang (Pt) lebih tinggi dari 

harga saham periode sebelumnya (Pt-1) maka pemegang saham mengalami capital gain. 

Jika yang terjadi sebaliknya maka pemegang saham akan mengalami capital loss. Dalam 

penelitian ini return saham yang digunakan adalah capital gain (loss). 

 Return saham dihitung dengan cara mengurangkan harga saham dalam waktu 

tertentu dengan harga saham dengan periode sebelumnya, perhitungan return saham dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 



 

   
         

    
 

Keterangan : 

RT = Return Saham 

Pt = Harga Saham Waktu Tertentu 

Pt-1 = Harga Saham Periode Sebelumnya 

 Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan seringkali juga memasukan aktivitas untuk membuat 

berbagai macam transformasi atas laporan keuangan. Jika analis hanya menganalisis item 

atau akun yang ada dalam laporan keuangan, maka analis kesulitan untuk menilai seberapa 

baik perusahaan beroperasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio dan 

analisis persentase yang memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan merangkum 

hubungan-hubungan yang signifikan dari data keuangan perusahaan. Untuk mengevaluasi 

kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analisis keuangan dan pemakaian laporan 

keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan. Alat yang sering 

digunakan adalah rasio keuangan (Darsono, 2005). 

 Menurut Fahmi (2011), Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja perusahaan adalah : 

1. Rasio Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi keawajiban 

jangka pendeknya secara tepat waktu. 

2. Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. 

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan akan masuk 

dalam katagori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan perusahaan 

terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang 

tersebut. 

3. Rasio Aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas 

perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal 

dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. 

4. Rasio Profitabilitas adalah untuk mengukur manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 



5. Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuaan 

perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industry dan dalam 

perkembangan ekonomi secara umum. 

6. Rasio Nilai Pasar adalah rasio yangmenggambarkan kondisis yang terjadi di pasar. 

Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak menajemen perusahaan terhadap 

kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan 

datang. 

 Return On Equity 

 Profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2007). Rasio profitabilitas 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan mengahasilkan laba dapat disebut juga 

Operating Ratio. 

 Roe merupakan efektifitas perusahaan yang menunjukan efisien penggunaan modal 

sendiri. Menurut Rahardjo (2009) rasio ini menunjukan bagian keuntungan yang berasal 

dari modal sendiri, dan seiring di pakai investor dalam pembeliaan saham suatu perusahaan. 

Sedangkan menurut Horne dan Wachowicz (2009) menyatakn ROE yang tinggi sering kali 

mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investai yang baik dan manajemen 

baiaya yang efektif. Semakin tinggi rasi o ini semakin baik maksudnya posisi pemilik 

perusahaan semakin kuat. Dengan demikiaan perusahaan akan bias membayar deviden 

kepada pemegang saham. 

     
           

                 
 

 Rasio ini menunjukan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat 

kembaliaan pada pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena 

memberikan tingkat kembaliaan yang lebih besar pada pemegang saham. 

 Current Ratio 

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuaan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting, karena kegagalan dalam 

membayar kewajiban dapat menyebabkab kebangkrutan perusahaan. Menurut Horne dan 

Wachowicz (2009), bahwa rasio Likuidatas digunakan untuk mengukur kemampuaan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan 

kewajiban jangka pendek dengan jangka panjan. Rasio ini membandingkan kewajiban 

jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek (lancer) yang tersedia untuk memnuhi 

kewajiban. Dari rasio ini banyak pandangan ke dalam yang bias didapatkan mengenai 



kopetensi keuangan saaat ini perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten 

jika terjadi masalah. 

 Dalam penelitiaan ini rasio likuidiats yang digunakan adalah Current Ratio yang 

merupakan kemampuaan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Rumusnya aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Menurut munawir (2007) CR 

menunjukan tingkat keamanan kreditor jangka pendek, atau kemampuaan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Harus dipahami bahawa penggunaan current ratio dalam menganalisis laporan 

keuangannya hanya mampu memberi analisa secara kasar, oleh karena itu perlu adanya 

dukungan analisa secara kualitatif secara lebih komprensi. Current ratio  adalah ukuran 

umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi 

kebutuhan utang ketika jatuh tempo (Irham, 2011). 

Menurut Kasmir (2012), Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rasio lancar dapat pula 

dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety). Current 

Ratio atau rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

    
             

                   
 

 Net Profit Margin 

 Sedangkan menurut Agus Sartono (2000), NPM merupakan rasio antara EAT 

setelah pajak dengan penjualan, yang mengukur EAT yang dihasilkan dari setiap rupiah 

penjualan. Rasio ini juga dibandingkan dengan rata-rata industri. 

Menurut Kasmir (2012), Net Profit Margin  merupakan rasio perbandingan antara 

laba bersih setelah pajak dan bunga dengan jumlah penjualan perusahaan. Net Profit 

Margin  menunjukkan proporsi penjualan yang dapat diubah menjadi laba bersih. Net Profit 

Margin  memberikan gambaran tentang laba untuk pemegang saham sebagai presentase 

dari penjualan. Secara matematis Net Profit Margin  dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut :  

     
                 

     
 

 Debt Equity Ratio 

Rasio ini merupakan untuk mengukur seberapa besarjumlah modal sendiri yang 

tersedia untuk menutupi hutang. Rasio ini disebut juga rasi Leverage. Menurut 

Raharjaputra (2009) rasio ini mengukur jumlah utang atau dana dari luar perusahaan 



terhadap modal sendiri. Sedangkan menurut Moeljadi (2006) DER menggambarkan 

kemammpuaan modal sendiri menjamin utang, dengan kata lain bagiaan dari utang yang 

dapat di jamin dengan menggunakan modal sendiri. 

 Menurut kasmir (2008) DER merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh 

hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio 

ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan 

utang. 

    
               

             
 

 

 Debt Asset Ratio 

 Debt Asset Ratio menunjukan besar hutang yang digunakan untuk membiayai 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Menurut Rahardjo (2009) 

menyatakan perusahaan yang konservatif mempertahankan rasio hutang tidak boleh 

melebihi 0.50 (setengah) kali harta atau aktiva yang dimiliki perusahaan, dengan 

pertimbangan apabila perusahaan dilikuidasi maka akan dapat memenuhi seluruh 

kewajiban atau hutangnya. Sebagai catatan aktiva atas hutang berarti pembilang dan 

penyebut dibalik, dimana aktiva tidak boleh kurang dari dua kali hutang. 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukan 

persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan 

informasi tentang kemampuaan perusahaan dalam mengadaptasi kondisis pengurangan 

aktiva akibat kerugiaan tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor (Darsono, 

2005). 

     
                 

           
 

Hipotesis Penelitiaan 

Berdasarkan pada berbagai penelitiaan sebelumnnya dan kerangka pemikirannya 

yang dikembangkan maka dirumuskan hipotesis dalam penelitiaan ini sebagai berikut: 

H1  :  Terdapat pengaruh antara Retrun On Equity terhadap Return saham pada perusahaan 

Makanan dan Minumanyang terdaftar di BEI Periode 2009-2013. 

H2  : Terdapat pengaruh antara Current Ratio terhadap Return saham pada perusahaan 

Makanan dan Minumanyang terdaftar di BEI Periode 2009-2013. 



H3  : Terdapat pengaruh antara Net Profit Margin terhadap Return saham pada perusahaan 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013. 

H4  : Terdapat pengaruh antara Debt Equity Ratio terhadap Return saham pada perusahaan 

Makanan dan Minumanyang terdaftar di BEI Periode 2009-2013. 

H5  : Terdapat pengaruh antara Debt Asset Ratio terhadap Return saham pada perusahaan 

Makanan dan Minumanyang terdaftar di BEI Periode 2009-2013. 

H6  : Terdapat pengaruh antara Return On Equity, Current Ratio, Net Profit Margin, Debt 

Equity Ratio dan Debt Asset Ratio terhadap Return saham pada perusahaan Makanan 

dan Minumanyang terdaftar di BEI Periode 2009-2013. 

METODE PENELITIAN 

 Populasi 

Menurut Sunyoto (2012), populasi adalah totalitas semua nilai yang dihasilkan dari 

perhitungan atau poengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik 

tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar 

(listing) di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2013  yaitu berjumlah 15 

perusahaan. Daftar perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 Sample Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2010), sampel adalah bagian dari jumlah dan arekteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 

 Teknik pengambilan sample yang digunakan yaitu sampling purpose atau dikenal 

sebagai teknik pengmbilan sample pupode dengan cara memilih sampel berdasarkan 

informasi yang tersedia atau berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitiaan ini 

adalah :  

a) Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember selama 

periode penelitian 2009-2013. 

b) Dalam laporan keuangannya menggunakan satuaan mata uang rupiah. 

c) Perusahaan tersebut tidak mengalami kerugiaan selama periode 2009-2013. 

 



Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran fenomena atau 

karakteristik data yang digunakan dalam penelitiaan ini. Dalam penelitiaan ini menggunkan 

variabel Return On Equity, Current Ratio, Net Profit Margin, Debt Equity Ratio, Debt 

Asset Ratio, Return Saham . 

 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum pengujiaan hipotesis terlebih dahulu adalah menganalisa apakah terdapat 

penyimpangan asumsi klasik pada model yang digunakan dalam penelitiaan ini. Uji asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah: 

 Uji Normalitas 

Menurut Imam Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil.  

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histrogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histrogram hal ini 

dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal adalah 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal (Imam Ghozali (2011). Jadi dalam penelitian ini uji normalitas untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik 

histrogram dan dengan melihat normal probability plot. Dasar pengambilan keputusan :  

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histrogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histrogram dan/ atau mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histrogram tidak menunjukan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

 Uji Multikolineritas 

Menurut Imam Ghozali (2011) uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 



independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut:  

 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen.  

b. Menganalisis metrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi 

antar variabel independen tidak berati bebas dari multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel independen.  

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel independen 

manakala yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan 

adanya multikoloni ita adala nilai ol an ≤ 0,10 atau ama d ngan nilai VIF ≥10.  

 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Imam Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu suatu pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskesdasitas atau tidak terjadi Heterokesdatisitas. 

Kebanyakan dari data crossection mengandung situasi heteroskesdatisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

dipredisi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-

studentized. Dasar analisis adalah:  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas.  



b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 Uji Autokerelasi 

Menurut Imam Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi liner ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat 

digunakan untuk menditeksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini yaitu 

dengan uji Durbin-Watson. Menurut Hasan (2008), untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

bisa digunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut:  

Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 – 1.54 Tidak Ada Kesimpulan 

1.55 – 2.46 Tidak Ada Autokorelasi 

2.46 – 2.90 Tidak Ada Kesimpulan 

> 2.91 Ada Autokorelasi 

 

 Uji Hipotesis 

 Dalam uji asumsi klasik dapat dilakukan analisis hasil regresi atau hipotesis. Uji 

hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Uji Secara Parsial (Uji-t) 

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

independennya. Bentuk pengujiannnya adalah:  

Ho :  variabel Return On Equity, Current Ratio, Net Profit Margin, Debt to Equity, dan 

Debt Asset Ratio, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham  

Ha : variabel Return On Equity, Current Ratio, Net Profit Margin, Debt to Equity, dan 

Debt Asset Ratio, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham.  

Pengujian dilakukan menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan 



(k) adalah jumlah variabel. Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

Jika thitung < ttabel, atau -thitung > -ttabel maka Ho diterima.  

Jika thitung > ttabel, atau -thitung < -ttabel maka Ha diterima.  

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima.  

Sig. < α, untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

 Uji Signifikan Simultan (Uji F Statistik) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :  

Ho : variabel Return On Equity, Current Ratio, Net Profit Margin, Debt to Equity, dan Debt 

Asset Ratio, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

Ha : variabel Return On Equity, Current Ratio, Net Profit Margin, Debt to Equity, dan Debt 

Asset Ratio, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df 

= (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan signifikansi Fhitung dengan Ftabel dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima.  

Jika Fhitung > Ftabel maka Ha diterima. 

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai (signifikansi) dasar pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima. 

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

Koefisien Regresi (R
2
) 

Koefisien determinasi R
2
 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi dependen atau dengan kata lain untuk menguji goognessfit dari 

model regresi. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berati 

kemampuaan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen. Untuk menghindari bias, maka digunakan nilai Adjust R
2
, karena Adjust R

2
 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah kedalam model. 

 

 



 Analisis Regresi Berganda 

Analisis data merupakan proses penyerdehanaan data kedalam bentuk data yang 

mudah dibaca, dipahami dan diinterprestasikan. Penelitiaan ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Analsis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh rasio 

keuangan terhadap Return Saham. Model penelitiaan ini adalah: 

Y= α + β1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + β 5X5 + e 

 

Dimana: 

Y = Return Saham 

α = Koefisien konstanta 

β = Koefisien regresi dari masing-masing variabel 

X1 = Return on Equity 

X2 = Current Ratio 

X3 = Net Profit Margin 

X4 = Debt Equity Ratio 

X5 = Debt Asset Ratio 

e = Eror 

PEMBAHASAN 

 Statistik Deskriptif 

1. Jumlah data (N) sebanyak 50 ini berdasarkan jumlah sampel sebanyak 10 

perusahaan dan periode penelitiaan selama 5 tahun (10 x 5 = 50). 

2. Variable Return on Equity, memiliki nilai minimum atau terkecil 0.15 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 39.87, nilai mean atau rata-rata adalah 12.14 dan 

standar deviasi atau simpangan baku adalah 9.57. 

3. Variabel Current Ratio, memiliki nilai minimum atau terkecil 1.02 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 9.90, nilai mean atau rata-rata adalah  2.37 dan 

standar deviasi atau simpangan baku adalah 1,71. 

4. Variable Net Profit Margin, memiliki nilai minimum atau terkecil 0.04 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 31.19, nilai mean atau rata-rata adalah 6.93 dan 

standar deviasi atau simpangan baku adalah 69.4. 

5. Variable Debt Equity Ratio, memiliki nilai minimum atau terkecil 0.16 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 2.47, nilai mean atau rata-rata adalah 0.53 dan 

standar deviasi atau simpangan baku adalah 0.38. 



6. Variable Debt Asset Ratio, memiliki nilai minimum atau terkecil -3.26 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 2.88, nilai mean -0.15 dan standar deviasi atau 

simpangan baku adalah 1.116. 

7. Variable Return Saham, memiliki nilai minimum atau terkecil -3.27 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 2.88, nilai mean atau rata-rata adalah -0.1591 dan 

standar deviasi atau simpangan baku adalah 1.16627. 

UJI NORMALITAS 

Berdasarkan tabel diaas dari hasil pengilahan data di peroleh besarnya nilai 

klomogrof smirnov adalah 1.033dan signifikansi pada 0.237. nilai signifikansi lebih besar 

dari 0.05. berarti H0di terima dan Ha ditolak. 

UJI MULTIKOLONIERITAS 

bahwa angka tolerance Return on Equity adalah sebesar 0.768 > 0.1 dan VIF 1.302 

< 10, tolerance Current Ratio adalah sebesar 0.423 > 0,1 dan VIF 2.365  < 10, tolerance 

Net Profit Margin adalah sebesar 0.608 > 0,1 dan VIF 1.644 < 10, tolerance Debt Equity 

Ratio adalah 0.329 > 0,1 dan VIF 3.040 < 10, dan tolerance Debt Asset Ratio 0.270  ] > 0,1 

dan VIF 3.702 < 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di 

antara variabel independen dalam penelitian. 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik 

scatterplot, yaitu Jika titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak baik di atas atau di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdastisitas pada model yang 

digunakan. Selain itu uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji 

Glejser. Jika tingkat signifikansi berada di atas 0.05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas 

tetapi jika berada di bawah 0.05 berarti terjadi gejala heterokedastisitas. 

UJI AUTOKORELASI 

nilai Durbin-Watson sebesar 1.407. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi karena nilai Durbin-Watson berada pada interval 1.10 – 1.54. Dengan 

demikian, maka dalam model regresi linear berganda ini tidak terjadi autokorelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode penelitian dengan kesalahan pengganggu pada periode 

sebelum penelitian. 

UJI T 

a. Return on Equity  mempunyai nilai signifikansi 0.145, nilai ini lebih besar dari 0.05 

sedangkan nilai thitung 1.484 < -2.015368 (ttabel α = 0.05, df= (50-5-1) = 44) 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, ini 



menunjukkan bahwa secara parsial Return on Equity tidak  berpengaruh signifikan 

terhadap  Return Saham. 

b. Current Ratio mempunyai nilai signifikansi 0.969, nilai ini lebih besar dari 0.05 

sedangkan nilai thitung 0.039 < -2.015368 (ttabel α = 0.05, df= (50-5-1) = 44). 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. 

c. Net Profit Margin mempunyai nilai signifikansi 0.444, nilai ini lebih besar dari 0.05 

sedangkan nilai thitung - 0.773 < -2.015368 (ttabel α = 0.05, df= (50-5-1) = 44). 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Net Profit Margin tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Equity. 

d. Debt Equity Ratio mempunyai nilai signifikansi 0.004, nilai ini lebih kecil dari 0.05 

sedangkan nilai thitung -3.06 < -2.015368 (ttabel α = 0.05, df= (50-5-1) = 44). 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Debt Equity Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. 

e. Debt Asset Ratio mempunyai nilai signifikansi 0.402, nilai ini lebih besar dari 0.05 

sedangkan nilai thitung  0.846 < 2.015368 (ttabel α = 0.05, df= (50-5-1) = 44). 

Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan Ho diterima, ini 

menunjukan bahwa secara parsial Debt Asset Ratio  pengaruh secara signifikan 

terhadap Return Saham. 

UJI F 

bahwa nilai fhitung 2.585 sedangkan ftabel 2.43 dengan df pembilang = 5 df penyebut = 44 dan 

taraf signifikan = 0.05 sehingga fhitung > ftabel dan nilai signifikansi 0.039 lebih kecil dari 

0.05, Berdasarkan kedua nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. ini 

menunjukkan bahwa variabel independen, Return on Equity, Current Ratio, Net Profit 

Margin, Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio secara simultan (bersama-sama)  berpengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Farkhan (2011) dan Risca Yuliana Thrisye (2010). 

UJI DETERMINASI 

besarnya Adjusted R2 berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 17 diperoleh 

sebesar 0.139. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh Return on Equity, 

Current Ratio, Net Profit Margin, Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio terhadap Return 



Saham adalah sebesar 13%. Sedangkan sisanya sebesar 87% adalah dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitiaan dan pembahasan penelitiaan ini, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:  

a. Secara parsial  Return on Equity  tidak berpengaruh terhadap return Saham  pada 

perusahaan  makan dan minuman periode 2009-2013. Ini berdasarkan nilai 

signifikansi 0.145, nilai ini lebih kecil dari 0.05 sedangkan nilai thitung 1.484 < 

2.015368. 

b. Secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh terhadap return Saham pada 

perusahaan makan dan minuman periode 2009-2013. Ini berdsarkan  nilai 

signifikansi 0.969, nilai ini lebih besar dari 0.05 sedangkan nilai thitung 0.039 < 

2.015368. 

c. Secara parsial Net Profit Margin t idak berpengaruh terhadap return Saham pada 

perusahaan makan dan minuman periode 2009-2013. Ini berdasarkan  nilai 

signifikansi 0.444, nilai ini lebih besar dari 0.05 sedangkan nilai thitung -0.773 < -

2.015368. 

d. Secara parsial Debt Equity Ratio  berpengaruh terhadap return Saham pada 

perusahaan  makan dan minuman periode 2009-2013 mempunyai nilai signifikansi 

0.004, nilai ini lebih kecil dari 0.05 sedangkan nilai thitung -3.000 > -2.015368. 

e. Secara parsial Debt Asset Ratio tidak berpengaruh terhadap return Saham pada 

perusahaan makan dan minuman periode 2009-2013. Ini berdasarkan nilai 

signifikansi 0.402, nilai ini lebih besar dari 0.05 sedangkan nilai thitung  0.846 < 

2.015368. 

Secara simultan (bersama-sama) variabel Return On equity, Current Ratio, Net Profit 

Margin, Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio  berpengaruh terhadap return Saham pada 

perusahaan makan dan minuman periode 2009-2013. Ini menunjukan berdasarkan nilai 

signifikansi 0.039, nilai ini lebih besar dari 0.05 sedangkan nilai thitung 2.585 > 2.43 

 

SARAN 

Dengan segala keterbatasan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka peneliti 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Didalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independent namun 

peneliti menyarankan agar menambah variabel independen. Karena masih banyak 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Return Saham. 



2. Didalam penelitian ini terbatas hanya lima (5) tahun saja namun peneliti 

menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun yang akan 

diteliti. 

 KETERBATASAN PENELITIAAN 

 Penelitiaan ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam penelitiaan-penelitiaan berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitiaan ini adalah sebagai berikut : 

1. Peneltiaan ini hanya menggunakan lima ( 5 ) variabel independen yaitu Return On 

equity, Current Ratio, Net Profit Margin, Debt Equity Ratio, Debt Asset Ratio, dan 

satu variabel dependen yaitu Return Saham. 

2. Tahun penelitiaan terbatas hanya lima ( 5 ) tahun saja, yaitu periode 2009-2013. 

3. Sampel perusahaan dalam penelitiian ini terbatas hanya perusahaan makan dan 

minuman yang terdaftar di BEI dengan kriteria tertentu sehingga hanya di peroleh 

10 perusahaan sebagai sampel penelitiian.   
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