
PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2009-2012 

RIA SOFIANI  

100462201199 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja 

Ali Haji, Tanjungpinang 

 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return 

on Equity, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 

Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit, baik secara 

parsial maupun secara simultan terhadap Harga Saham perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tahun 2009-2012. 

  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 

24 perusahaan dari 139 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data tidak 

langsung. Sumber data sekunder ini diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2012. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 20.0 for windows. Analisis data yang digunakan 

adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji 

hipotesis.  

 Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa 

variabel Return on Equity berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur periode 2009-2012. Sedangkan 

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan 

Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham perusahaan manufaktur periode 

2009-2012.  

 Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa 

variabel Return on Equity, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite 

Audit berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur periode 2009-2012.  

 Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai 

Adjusted R
2
 sebesar 0.431, hal ini berarti 43.1% variabel 

dependen yaitu harga saham dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu Return on Equtiy, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite 

Audit. Sedangkan sisanya 56.9% dapat dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   



Kata Kunci : Return on Equity (ROE), Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Harga 

Saham 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Saham adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan oleh 

perorangan atau lembaga. Saham juga dapat diartikan, suatu tanda 

penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu 

perusahaan. Dengan menyertakan modal saham, maka seseorang atau 

badan usaha tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, 

aktiva perusahaan, dan berhak hadir dalam RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham). Saham juga suatu bentuk investasi yang dapat 

diperdagangkan secara umum (Priyatno, 2009). 

 Menurut Martalena dan Malinda (2011) harga pasar saham 

adalah nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran yang terbentuk di bursa saham. Sedangkan menurut 

Hidayat (2011) harga pasar saham adalah harga di bursa efek pada 

saat itu. 

 Menurut Martalena dan Malinda (2011) harga pasar saham 

adalah nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran yang terbentuk di bursa saham. Sedangkan menurut 

Hidayat (2011) harga pasar saham adalah harga di bursa efek pada 

saat itu. 

 Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham 

sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi, baik berupa 

kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi 

karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. 

Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand 

atas saham tersebut (Martalena dan Malinda, 2011). 

  Menurut Rahman (2009) return on equity yaitu rasio untuk 

mengukur tingkat kembalian efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas 

(shareholder’s equity) yang dimiliki perusahaan. Return on 

equity merupakan ukuran profitabilitas dari suatu perusahaan 

yang menghubungkan laba bersih dengan penjualan perusahaan. 

Semakin tinggi nilai return on equity maka semakin baik nilai 

kinerja perusahaan sehingga harga saham semakin tinggi 

(Wilianto, 2012). 

 Menurut Cadbury Committee of United Kingdom good corporate 

governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan 

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Agoes dan Ardana, 

2009). Menurut Walker (2013) efek nilai perusahaan berlangsung 



lama karena investor memiliki kepatuhan tata kelola yang lebih 

baik dan harga saham sudah stabil. 

 Berdasarkan uraian latar belakang serta penelitian 

terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian 

dengan judul “ PENGARUH RETURN ON EQUITY DAN GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2009-2012.” 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah Return on Equity berpengaruh terhadap Harga Saham 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012? 

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Harga 

Saham Perusahaan Manufaktur   di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012? 

3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Harga Saham 
Perusahaan Manufaktur   di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012? 

4. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Harga 
Saham Perusahaan Manufaktur   di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012? 

5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Harga Saham 

Perusahaan Manufaktur   di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012? 

6. Apakah Return on Equity, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Komite 

Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Harga Saham 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012? 

 

LANDASAN TEORI 

1. Harga Saham 

Menurut Martalena dan Malinda (2011) harga pasar saham adalah 

nilai suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

yang terbentuk di bursa saham. 

2. Return on Equity (X1) 

 Pengembalian atas ekuitas biasa (return on equity-ROE), 

yang dihitung sebagai berikut:  

 

 

Sumber : (Brigham & Houston, 2010) 

 

3. Good Corporate Governance 

 Menurut World Bank good corporate governance merupakan 

sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid 

dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi 

dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

Pengembalian atas ekuitas biasa (ROE)= 𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎
 



investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha 

(Mardiasmo, 2009).   

 Dalam penelitian ini digunakan 4 proksi dari praktek good 

corporate governance, yaitu: 

a. Kepemilikan Institusional (X2) 

 Indikator yang digunakan adalah untuk mengukur kepemilikan 

institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki 

institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

    

 
  Sumber : (Susanti dan Riharjo, 2013) 

b. Kepemilikan Manajerial (X3) 

 Menurut Gideon (2005) dalam Susanti dan Riharjo (2013) 

kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen dari seluruh modal saham yang beredar. 

Indikator yang digunakan adalah persentase jumlah saham yang 

dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan. 

Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

 
 Sumber : (Susanti dan Riharjo, 2013) 

c. Dewan Komisaris Independen (x4) 

 Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan 

menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan 

komisaris perusahaan, dengan rumus sebagai berikut: 

 
 

 

Sumber : (Dewi dan Widagdo, 2012) 

d. Komite Audit (X5) 

   Komite Audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang 

dibentuk oleh komisaris untuk melakukan tugas pengawasan 

pengelolaan perusahaan, komite audit dalam penelitian ini di 

ukur menggunakan skala rasio melalui persentase anggota komite 

audit yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh 

anggota komite audit (Guna dan Herawaty, 2010). 

 

 

% Komisaris Independen = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 

Kepemilikan Manajerial = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖  𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 x 100 %  

Kepemilikan Institusional = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 x 100 % 

Komite Audit = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡  𝑑𝑎𝑟𝑖  𝑙𝑢𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ  𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎  𝑘𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡
 𝑥 100% 

 
   

   

 



 

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

1. Kerangka Pemikiran  

 Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan diatas, maka 

dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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2.   PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

a. Hubungan Return on Equity terhadap Harga Saham 

 Menurut Rahman(2009)return on equity yaitu rasio untuk 

mengukur tingkat kembalian efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas 

(shareholder’s equity) yang dimiliki perusahaan. Rescyana 

Putri Hutami(2012) menyatakan bahwa ROE terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham. Arief Wilianto (2012) 

menemukan bahwa ROE tidak terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham. 

H1 = Terdapat pengaruh Return on Equity terhadap Harga 

 Saham Perusahaan Manufaktur yang di Bursa Efek 

 Indonesia  periode 2009-2012. 

b. Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Harga Saham 

  Pemegang saham(stakeholders) adalah individu atau institusi 

yang mempunyai taruhan vital(vital stake) dalam perusahaan. 

Corporate governance harus melindungi hak-hak pemegang saham 

seperti mengamankan registrasi dari kepemilikan, menyerahkan 

atau memindahkan saham, mendapatkan informasi yang relevan 

Harga Saham 
Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan 

Manajerial 

Dewan Komisaris 

Independen 

Komite Audit 

Return on Equity 



secara tepat waktu dan kontiniu, ikut serta dan memiliki hak 

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan memperoleh bagian 

atas keuntungan perusahaan. Menurut Embara, Wiagustini dan 

Badjra(2012)kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham, dimana besar kecilnya  

kepemilikan saham oleh institusi pada perusahaan manufaktur di 

BEI tidak mengakibatkan perubahan harga saham. 

 H2 =  Terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap 

 Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

 Indonesia periode 2009-2012. 

c. Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Harga Saham 

  Menurut Purwaningtyas (2011) Semakin besar proporsi 

kepemilikan saham manajemen pada perusahaan, maka manajemen 

cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham 

yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Habibie (2012) 

menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham.  

 H3 = Terdapat pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Harga 

 Saham  Perusahaan Manufaktur yang di Bursa Efek 

 Indonesia periode 2009-2012. 

d. Hubungan Dewan Komisaris Independen trehadap Harga Saham 

  Komisaris independeN (independent directors) adalah 

direktur noneksekutif (komisaris) yang tidak memiliki 

kepentingan di dalam perusahaan, kecuali dalam hal jabatannya, 

dan dapat memberikan penilaian yang independen dan obyektif. 

Dewan komisaris memiliki tanggungjawab dan mempunyai wewenang, 

mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan 

nasihat kepada direksi bila diperlukan untuk melakukan hal 

tersebut, dewan komisaris dapat berdasarkan prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan, atau meminta nasihat professional yang 

independen dan/atau menetapkan panitia khusus. Habibie (2012) 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap harga saham. 

H4 = Terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap 

Harga Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012. 

e. Hubungan Komite Audit terhadap Harga Saham 

  Menurut Tunggal (2013) komite audit bertugas untuk 

meningkatkan disiplin corporate dan lingkungan pengendalian 

untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan, memperbaiki mutu 

dalam pengungkapan pelaporan keuangan, dan memperbaiki ruang 

lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal 

dan independesi dan obyektivitas dari auditor eksternal. Malik 

(2012) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. 



 H5 =  Terdapat pengaruh Komite Audit terhadap Harga Saham 

 Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 

 2009-2012. 

f. Hubungan Return on Equity, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris independen, dan Komite 

terhadap Harga Saham 

H6 =  Terdapat pengaruh Return on Equity, Kepemilikan 

 Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris 

 independen,  Komite Audit terhadap Harga Saham 

 Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 

 2009-2012. 

 

METODE PENELITIAN 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Diperoleh jumlah 

sampel sebanyak 24 perusahaan dari 139 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

atau data tidak langsung. Sumber data sekunder ini diperoleh 

dari laporan keuangan perusahaan industri barang konsumsi di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 20.0 for windows. 

Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis 

regresi berganda, dan uji hipotesis. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2011) statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE_LN 96 -.34 4.80 2.8334 .97899 

KI_LN 96 .60 4.10 3.0496 .82324 

KM_LN 96 3.68 4.59 4.2656 .22477 

KA_LN 96 3.51 4.32 4.1649 .13858 

DKI_LN 96 3.00 4.61 3.7092 .29682 

HS_LN 96 4.38 12.45 7.4856 1.97299 

Valid N 

(listwise) 
96 

    



 Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.2 dapat 

diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian ini 

sebanyak 96 data (24 perusahaan selama 5 tahun) dan dapat 

diketahui bahwa : 

1. Dari data Harga Saham (HS_LN) tersebut dapat dilihat bahwa 

nilai yang paling tinggi adalah 12.45 sedangkan data yang 

paling rendah adalah 4.38. Harga Saham sampel 96 memiliki 

nilai rata-rata sebesar 7.4856 dengan standar deviasi sebesar 

1.97299. 

2. Dari data Return on Equity (ROE_LN) tersebut dapat dilihat 

bahwa nilai yang paling tinggi adalah 4.80 sedangkan data yang 

paling rendah adalah -0.34. ROE sampel 96 memiliki nilai rata-

rata sebesar 2.8334 dengan standar deviasi sebesar 0.97899. 

3. Dari data Kepemilikan Institusional (KI_LN) tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai yang paling tinggi adalah 4.10 sedangkan 

data yang paling rendah adalah 0.60. Kepemilikan Institusional 

sampel 96 memiliki nilai rata-rata sebesar 3.0496 dengan 

standar deviasi sebesar 0.82324.  

4. Dari data Kepemilikan Manajerial (KM_LN) tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai yang paling tinggi adalah 4.61 sedangkan 

data yang paling rendah adalah 3.00. Kepemilikan Manajerial 

sampel 96 memiliki nilai rata-rata sebesar 3.7092 dengan 

standar deviasi sebesar 0.29682. 

5. Dari data Dewan Komisaris Independen (DKI_LN) tersebut dapat 
dilihat bahwa nilai yang paling tinggi adalah 12.45 sedangkan 

data yang paling rendah adalah 4.38. Dewan Komisaris 

Independen sampel 96 memiliki nilai rata-rata sebesar 7.4856 

dengan standar deviasi sebesar 1.97299. 

6. Dari data Komite Audit (KA_LN) tersebut dapat dilihat bahwa 
nilai yang paling tinggi adalah 4.32 sedangkan data yang 

paling rendah adalah 3.51. Komite Audit sampel 96 memiliki 

nilai rata-rata sebesar 4.1649 dengan standar deviasi sebesar 

0.13858. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi berganda, ada asumsi-asumsi yang 

harus dipenuhi agar model regresi memberikan hasil yang tidak 

biasa (Best Linear Unibased Estimator / BLUE) dan efisien yaitu 

asumsi normalitas, non-multikolinearitas, homoskedastisitas, 

autokorelasi dan linearitas (Hadi, 2006). 

 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2011). Dalam uji normalitas ini ada dua cara 

untuk mendeteksikan apakah residual berdistribusi normal atau 



tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji stastistik. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah : 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan / atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 Uji normalitas dalam penelitian ini  menggunakan uji 

Kolmogorov-smirnov (K-S). Data dinyatakan berdistribusi normal 

jika signifikansi lebih besar dari 0,05 (Priyatno: 2010). 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi 

 

                 
 

 Pada Gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji 

normalitas menunjukkan bahwa penyebaran data (titik) menyebar di 

sekitar garis diagonal dan penyebarannya menjauh arah garis 

diagonal, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada 

variabel penelitian tidak berdistribusi secara normal. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi 

 

                                       
 



 Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas di 

atas menunjukkan bahwa penyebaran data (titik) berada disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan 

demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Sebelum Transformasi 

 
 

 Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, dapat diketahui nilai 

kolmogorov-smirnov adalah 2.923 dan signifikan pada 0.000. 

Karena signifikan 0.000 < 0.05, maka data dinyatakan tidak 

berdistribusi secara normal. 

Tabel 4.4 

Hasil Kolmogorov-Smirnov Setelah Transformasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

kolmogorov-smirnov adalah 0.813 dan signifikan 0.523. Karena 

signifikan 0.523 > 0.05 maka data dinyatakan berdistribusi 

normal. 

 
b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011) uji heterokedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 30387.69188902 

Most Extreme Differences 

Absolute .298 

Positive .298 

Negative -.247 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.923 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

Unstandardized 

Residual 

N 96 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
1.44849194 

Most Extreme Differences 

Absolute .083 

Positive .083 

Negative -.050 

Kolmogorov-Smirnov Z .813 

Asymp. Sig. (2-tailed) .523 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Model Regresi yang baik adalah yang homokesdatisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

Dasar analisis terjadi heteroskedastisitas adalah (Ghozali, 

2011) : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titk yang ada membentuk 
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit). 

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. 

 Selanjutnya untuk melihat keakuratan dalam pengujian data 

ini dapat dilihat melalui Uji Spearman’s rho. Uji Spearman’s rho 

mengkorelasikan nilai residual (Unstandardized Residual) dengan 

masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi 

kurang dari 0.05 maka pada model regresi terjadi masalah 

heteroskedastisitas (Priyatno, 2010:84). 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa model 

regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Karena tidak ada pola yang jelas, serta titit-titiknya menyebar 

diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinearitas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Menurut Wijaya (2012) uji multikolinearitas merupakan uji 

yang ditunjukkan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (variabel 

independen).Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas 



salah satunya yaitu multikolinearitas dapat juga dilihat dari 

VIF, jika VIF < 10 maka tingkat kolonearitas dapat ditoleransi. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

ROE_LN .869 1.150 

KI_LN .187 5.344 

KM_LN .184 5.434 

KA_LN .901 1.110 

DKI_LN .907 1.102 

a. Dependent Variable: HS_LN 

 Dari hasil Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa nilai VIF dari 

variabel ROE_LN 1.150; KI_LN 5.344; KM_LN 5.434; DKI_LN 1.102; 

KA_LN 1.110. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model regresi penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung 

autokorelasi dapat digunakan pendekatan Durbin-Watson (DW). 

Menurut Sunyoto (2011:134) salah satu ukuran dalam menentukan 

ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 (DW < 
-2) 

2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 
dan +2 atau -2 < DW ≤ +2 

3. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau DW 
> +2 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara 

linear antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,….Xn) 

dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksikan 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .679
a
 .461 .431 1.48818 .876 

a. Predictors: (Constant), DKI_LN, KI_LN, KA_LN, ROE_LN, KM_LN 

b. Dependent Variable: HS_LN 



hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negatif. 

Tabel 4.8 

Hasil Pendugaan Parameter Regresi Linear Berganda 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
10.574 8.005 

 
1.321 .190 

ROE_LN 1.248 .167 .619 7.463 .000 

KI_LN -.273 .429 -.114 -.637 .526 

KM_LN .904 1.584 .103 .571 .569 

KA_LN -1.557 1.161 -.109 -1.341 .183 

DKI_LN -.854 .540 -.128 -1.581 .117 

a. Dependent Variable: HS_LN 

 

 Berdasarkan hasil Tabel 4.7 diatas, diperoleh hasil 

persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut : 

HS_LN = 10.574 + 1.248 ROE_LN - 0.273 KI_LN + 0.904 KM_LN -  

  0.854 DKI_LN - 1.557 KA_LN 

 Dari persamaan model regresi linear berganda diatas dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

a. Konstanta (a) 
Nilai konstanta regresi sebesar 10.574 menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel return on equity, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen, dan komite audit, maka nilai variabel harga saham 

sebesar 10.574. 

b. Koefisien b1 untuk variabel Return on Equity (ROE) 
 Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 1.248, nilai 

b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

variabel harga saham dengan variabel return on equity yang 

artinya jika nilai variabel return on equity naik sebesar 1% 

maka nilai harga saham akan naik sebesar 1.248. Dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan. 

c. Koefisien b1 untuk variabel Kepemilikan Institusional 
 Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar -0.273, nilai 

b1 yang negatif menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah 

antara variabel harga saham dengan variabel kepemilikan 

institusional yang artinya jika nilai variabel kepemilikan 

institusional turun sebesar 1% maka nilai harga saham akan 

turun sebesar -0.273. Dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. 

 

d. Koefisien b1 untuk variabel Kepemilikan Manajerial 
 Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0.904, nilai 

b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 



variabel harga saham dengan variabel kepemilikan manajerial 

yang artinya jika nilai variabel kepemilikan manajerial naik 

sebesar 1% maka nilai harga saham akan naik sebesar 0.04. 

Dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

e. Koefisien b1 untuk variabel Dewan Komisaris Independen 
 Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar -0.854, nilai 

b1 yang negatif menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah 

antara variabel harga saham dengan variabel dewan komisaris 

independen yang artinya jika nilai variabel dewan komisaris 

independen turun sebesar 1% maka nilai harga saham akan turun 

sebesar -0.854. Dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. 

f. Koefisien b1 untuk variabel Komite Audit 
 Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar -1.557, nilai 

b1 yang negatif menunjukkan tidak adanya hubungan yang searah 

antara variabel harga saham dengan variabel komite audit yang 

artinya jika nilai variabel komite audit turun sebesar 1% maka 

nilai harga saham akan turun sebesar -1.557. Dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan. 

 

4. Uji Hipotesis 

 Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-

masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel 

dependen maka dapat menggunakan uji statistik diantaranya : 

 

a. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji-t ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen yaitu Return on Equity, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris 

Independen dan Komite Audit secara individual mempunyai pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu Harga Saham 

Perusahaan Manufaktur yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2010-2012. Hipotesis yang akan digunakan sebagai berikut 

: 

Ho = variabel independen tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel  dependen 

Ha  =    variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel  dependen 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 

sebagai berikut: 

Ho diterima jika signifikansi > 0.05 

Ho ditolak jika signifikansi < 0.05 (Priyatno, 2010) 

 

 

 

 

 



Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengaruh Return on Equity (ROE) Terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui nilai 

signifikan return on equity sebesar 0.000. Karena 0.000 < 0.05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti dapat 

disimpulkan bahwa variabel return on equity berpengaruh secara 

parsial terhadap harga saham. 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui nilai 

signifikan kepemilikan institusional sebesar 0.526. Karena 

0.526 > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

dapat disimpulkan bawa  variabel kepemilikan institusional 

tidak  berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. 

3. Pengaruh Kepemilikan Manjerial Terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui nilai 

signifikan kepemilikan manajerial sebesar 0.569. Karena 0.569 

> 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti dapat 

disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak  

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. 

4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui nilai 

signifikan dewan komisaris independen sebesar 0.183. Karena 

0.183 > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen tidak  

berpengaruh secara parsial terhadap harga saham. 

5. Pengaruh Komite Audit Terhadap Harga Saham 
 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui nilai 

signifikan komite audit sebesar 0.117. Karena 0.117 > 0.05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti dapat 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
10.574 8.005 

 
1.321 .190 

ROE_LN 1.248 .167 .619 7.463 .000 

KI_LN -.273 .429 -.114 -.637 .526 

KM_LN .904 1.584 .103 .571 .569 

KA_LN -1.557 1.161 -.109 -1.341 .183 

DKI_LN -.854 .540 -.128 -1.581 .117 

a. Dependent Variable: HS_LN 



disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak  berpengaruh 

secara parsial terhadap harga saham. 

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel bebas yaitu Return on Equity, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris 

Independen dan Komite Audit berpengaruh bersama-sama terhadap 

Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara silmutan 

terhadap variabel dependen. 

Ha  =  semua variabel independen berpengaruh secara silmutan 

terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 

yaitu Ha diterima jika signifikansi < 0.05 dan Ha ditolak jika 

signifikansi > 0.05 (Wijaya, 2012). 

Tabel 4.10 

Hasi Uji Simultan (Uji F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari hasi uji simultan (uji f) di atas, dapat simpulkan 

return on equity, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap harga saham. Hal 

ini dikarenakan nilai signifikan 0.000 < 0.05, maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. 

 

c. Uji Determinasi  

 Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,…..Xn) secara 

serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini 

menunjukan seberapa besar persentase variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

dependen. R
2
 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase 

sumbang pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen, atau variasi variabel independen yang 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 170.482 5 34.096 15.396 .000
b
 

Residual 199.322 90 2.215   

Total 369.804 95    

a. Dependent Variable: HS_LN 

b. Predictors: (Constant), DKI_LN, KI_LN, KA_LN, ROE_LN, KM_LN 



digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi 

variabel dependen. Sebaliknya R
2
 sama dengan 1, maka persentase 

sumbang pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel 

dependen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi 

variabel dependen (Priyatno, 2010). 

Tabel 4.11 

Koefisien Determinasi R Square / R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari tabel 4.10 diatas, nilai Adjusted R
2 
sebesar 0.431, hal 

ini menunjukkan 43.1% variabel dependen yaitu harga saham dapat 

dijelaskan oleh variabel independen yaitu ROE, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen, dan komite audit. Sedangkan sisa 56.9% dapat 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

1.   Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Return on Equity 

(ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

2.   Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan 

Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

3. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

4. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris 

Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

5. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Komite Audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2009-2012. 

6. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel ROE, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris 

Independen, dan Komite Audit berpengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di 

BEI periode 200-2012. 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .679
a
 .461 .431 1.48818 

a. Predictors: (Constant), DKI_LN, KI_LN, KA_LN, ROE_LN, 

KM_LN 

b. Dependent Variable: HS_LN 



 

b. Keterbatasan 

1. Perusahaan yang dijadikan sampel hanya 24 perusahaan dan  tahun 

penelitian hanya 4 tahun. Dengan keterbatasan tahun penelitian akan 

menimbulkan kesimpulan yang berbeda bila dilakukan  penelitian lebih 

lanjut dengan menambahkan tahun penelitian. 

2. Pengukuran variabel dewan komisaris independen dan komite 

audit dalam penelitian ini hanya menggunakan kuantitas 

keanggotaan. Besaran jumlah tersebut mungkin belum cukup 

dalam memaparkan secara nyata kinerja dewan komisaris 

independen dan komite audit di perusahaan.  

3. penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel independen yaitu 

return on equity (ROE), kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan 

komite audit, sehingga dengan keterbatasan variabel 

kemungkinan dapat menimbulkan kesimpulan yang berbeda bila 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel 

yang lain. 

 

c. Saran 

1. Bagi investor, sebelum melakukan investasi sebaiknya 

melakukan analisis laporan keuangan salah satunya dengan 

rasio, serta memperhatikan praktik tata kelola perusahaan itu 

sudah berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini bisa dijadikan 

gambaran investor dalam mengambil keputusan yang tepat. 

2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data tahun 2009-

2012, sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya hasil penelitian 

ini masih perlu diuji validitasnya. 

3. Dalam penelitian selanjutnya, untuk good corporate governance 

dapat digunakan proksi lain misalnya kepemilikan asing, dewan 

direksi, dan komite remunerasi. 
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