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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, 

Return On Asset, Total Asset Turn Over Ratio, Price Too Book Value dan Debt To 

Equity Ratio secara parsial maupun simultan terhadap Tingkat Pengembalian 

Saham pada perusahaan Perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi alam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perdagangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012. Dalam penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Dari 32 perusahaan, didapatlah 8 

perusahaan yang memenuhi kreteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

SPSS 21. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel , Return 

On Asset, , Price Too Book Value berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Pengembalian Saham pada perusahaan Perdagangan sedangkan variabel Current 

Ratio,Total Asset Turn Over , dan Debt Equty Ratio tidak berpengaruh dan 

signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham pada perusahaan Perdagangan. 

Secara simultan Current Ratio, Return On Asset, Total Asset Turn Over Ratio, 

Price Too Book Value dan Debt To Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Pengembalian Saham pada perusahaan Perdagangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2012.  

Kata kunci : Tingkat Pengembalian Saham, Current Ratio, Return On Asset, 

Total Asset Turn Over Ratio, Price Too Book Value dan Debt To Equity Ratio 

Abstract : This research purpose was to know about the effect of Price Too Book 

Value and Debt To Equity Ratio with partially and simultaneously on Trading  

Companies that been registered in Indonesia Stock Exchange.  

The population on this research is all the Trading Companies thet been registered 

on Indonesia Stock Exchange on period 2009-2012. In the determination of the 

sample using purposive sampling method, from 32 companies, obtained 8 

companies that fulfill the criteria for being the sample on this research. The data 

analisys is using multiple regression analisys with SPSS 21.  

The results in this study showed partial variable, Return on Assets, Price Too 

Book Value significantly influence the Stock Return on Trade company while 

variable Current Ratio, Total Asset Turn Over, and Debt Ratio Equty no effect 

and significant to the Stock Return trading company. Simultaneously Current 

Ratio, Return on Assets, Total Asset Turn Over Ratio, Price Too Book Value and 
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Debt To Equity Ratio significant effect on Stock Return on Trade company listed 

on the Indonesia Stock Exchange period 2009-2012. 

Key words: Stock Return, Current Ratio, Return On Asset, Total Asset Turn 

Over Ratio, Price Too Book Value and Debt To Equity Ratio 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini mengalami kemajuan sangat 

pesat dan memiliki peranan penting dalam menghubungkan kebutuhan 

investor dalam melakukan investasi  di pasar modal. Disamping itu pasar 

modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien karena dengan 

adanya pasar modal ini maka pihak investor dapat memilih alternatif yang 

memberikan return yang optimal. 

Dalam melakukan investasi, investor dapat melakukan pendekatan investasi 

yaitu berupa analisis teknikal dan fundamental sebagai langkah dalam 

penilaian tingkat pengembalian saham yang akan diperoleh investor. Dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis fundamental. Analisis 

fundamental (rasio) merupakan alat yang dgunakan untuk membantu 

menganalisis laporan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui 

kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Analisis rasio juga menyediakan 

indikator yang dapat mengukur tingkat profitabilitas, likuiditas, pendapatan, 

pemamfaatan aset dan kewajiban perusahaan (Munawir, 2004). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh rasio likuiditas, profitabilitas, 

aktifitas, utang dan rasio pasar terhadap tingkat pengembalian saham yang 

kemudian dituangkan kedalam peroposal penelitian dengan judul : “Pengaruh 

Rasio Likuiditas dan Profitabilitas, Aktivitas, Solvabiltas dan Rasio Pasar 

terhadap Tingkat Pengembalian Saham” (pada perusahan Perdagangan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012). 
 

2. LANDASAN TEORI 

 2.1  Pasar Modal 

Menurut Tandelilin (2010), pasar modal adalah pasar untuk memperjual 

belikan sekuritas yang umunya memiliki periode lebih dari satu tahun, 

misalnya saham dan obligasi. Dana-dana jangka panjang yang merupakan 

utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang 

merupakan modal sendiri biasanya dalam bentuk saham (Situmorang, 2008). 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuanganyang 

terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lemabaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat 

berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar 

(tempat berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham–

saham obligasi dan jenis surat berharga obligasi dan jenis surat berharga 

lainnya dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek. 
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2.2 Investasi 

Menurut Simatupang (2010:7), investasi adalah suatu kegiatan menunda 

kosumsi/penggunaan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. Pengertian Invesatasi pada 

hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana dapa saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Untuk 

melakukan investasi dipasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup, 

pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan 

dibeli, mana yang dijual dan mana yang tetap dimiliki. Sebagai investor harus 

rasional dalam menghadapi pasar jual beli saham. Selain itu, investor harus 

mempunyai ketajaman perkiraan masa depan pe rusahaan yang sahamnya 

akan dibeli atau dijual. 

2.3 Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan 

sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi 

lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Menurut 

Husnan (2005:29), saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak 

pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh 

bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas 

tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya.  

 

2.2.1 Tingkat pengembalian Saham 

Menurut Brigham dan Houtson (2006) return atau tingkat pengembalian 

adalah selisih antara jumlah yang diterma dan jumlah yang 

diinvestasikannya. Return saham menurut Leon (2011) merupakan hasil 

atau keuntungan yang diperoleh pemegang saham sebagai hasil dari 

investasiinya.  

2.2.2 Jenis-jenis Tingkat Pengembalian Saham (Return Saham) 

Jogianto (2009), mengemukakan tingkat pengembalian saham dibagi 

dua yaitu : dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi 

dimasa mendatang.  

1. Return realisasian (realized return), merupakan return yang telah 

terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting 

karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja keuangan dan 

juga berguna sebagai dasar penetuan return ekspektasi dan resiko 

dimasa mendatang. 

2. Return ekspektasian merupakan return yang diharapkan akan diperoleh 

investor dimasa mendatang. 
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2.2.3 Rumus Menghitung Tingkat Pengembalian Saham (Return Saham) 

Menurut Hartono (2009) rumus menghitung return saham adalah 

sebagai berikut : 

Return Total = Capital Gain (loss) + Yield 

   (Pt – Pt-1) + Dt 

           Pt-1 

 

Keterangan :  

Pt = Harga saham perode t 

Pt-1 = Harga saham periode t-1 

Dt = Dividen kas yang dibayarkan 

Mengingat tidak selamanya perusahaan membagikan dividen kas secara 

periodik kepada pemegang sahamnya, maka return saham dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Return saham = Pt – Pt-1 

        Pt-1 

Keterangan : 

R = return sekarang 

Pt = Harga saham sekarang 

Pt-1 = Harga saham periode lalu 

Jika harga saham sekarang (Pt) lebh tinggi dari harga saham periode 

sebelumnya (Pt-1), maka pemegang saham mengalami Capital Gain. Namun jika 

harga saham sekarang (Pt) lebih rendah dari harga saham sebelumnya (Pt-1), 

maka pemegang sham mengalami Capital Loss. 

2.4 Rasio Likuiditas 

Menurut Ross et.al (2010), rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan 

hubungan dengan ukuran dan komposisi tentang posisi modal kerja 

perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meythi (2006), yang 

memperoleh hasil bahwa rasio lancar yang paling baik dalam memprediksi 

return saham perusahaan manufaktur sektor basic dan chemical untuk periode 

2000 – 2004. Hasil serupa juga diperoleh dari hasil penelitian Wiksuana 

(2008), yang membuktikan bahwa rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap 

return saham.  

1. Curret Ratio 

Kemampuan untuk membayar kewajiban yang segara harus dibayar dengan 

aktiva lancar yang dimilikinya. Current Ratio (Rasio lancar) adalah 

perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Current Ratio didapat 

dengan membandingkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Menurut 

Brigham dan Houston (2009), rumus menghitung Current Ratio sebagai 

berikut :  

              
           

                
 x 100% 
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2.5 Profitabilitas 

Menurut weygandt et.al (2011), rasio profitabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen perusahaan secara 

keseluruhan, yang ditunjukan dengan besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap sebagai alat yang paling valid 

dalam mengukur hasil pelaksanaan operasi perusahaan, karena rasio 

profitabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi 

yang sesuai dengan tingkat risiko.  

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada 

seperti kegiataan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan jumlah cabang dan 

sebagainya (syafry, 2008:304). Dalam penelitian ini peneliti memilih Ratio 

Return On Asset (ROA). Ratio Return On Asset merupakan perbandingan 

antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Retun on Asset adalah 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan 

didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang 

tersedia didalam perushaan (Syamsuddin, 2009:63). Semakin tinggi rasio ini 

semakin baik keadaaan suatu perusahaan. Menurut Brigham dan Houston 

(2009), Tingkat  pengembalian aktiva dapat dirumuskan  : 

                 
                  

            
       

 

2.6 Rasio Aktivitas 
Menurut Kasmir (2013), rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan.  

Total Asset Turn Over (TATO) / rasio perputaran total asset melihat sejauh 

mana keseluruhan asset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran 

secara efektif (Fahmi, 2012). Perputaran penjualan yang tinggi mencerminkan 

kinerja perusahaan yang tinggi. Tingkat penjualan tinggi sedang total 

aktivanya tetap berarti tingkat perputaran assetnya tinggi. Hal ini 

menunjukkan tingkat keuntungan dari hasil operasi juga tinggi. Keuntungan 

yang tinggi dapat digunakan untuk investasi atau dibagikan dalam bentuk 

dividen (Martati, 2010). Menurut Brigham dan Houston (2009), TATO dapat 

dihitung dengan rumus:                            
               

           
 

 

2.7 Rasio nilai pasar (Market Value Ratio) 

Salah satu raiso nilai pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price 

to Book Value (PBV). price to book value merupakan rasio yang 

menunjukkan apakah harga saham diperdagangkan diatas atau dibawah nilai 

buku saham terebut atau biasa disebut apakah harga saham tersebut 

overvalued atau undervalued. Rasio ini mengukur nilai yang dberikan pasar 

keuangan kepada manajemen dan organisasi sebagai perusahaan terus tumbuh 

(Leon,2011). 
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Rumus menghitung rasio ini adalah sebagai berikut (Brigham dan Houston, 

2009): 

Price to Book Value  
           

                  
 

2.8 Rasio Solvabilitas  
Menurut Sunyoto (2013), rasio solvabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yang meliputi utang jangka 

pendek dan utang jangka panjang, baik perusahaan masih berjalan maupun 

dalam keadaan likuidasi (dibubarkan). Salah satu rasio solvabilitas yang 

digunakan adalah Debt To Equity Ratio. Rasio utang merupakan 

perbandingan total hutang perusahaan dengan modal sendiri. Jika utang 

jangka panjang lebih besar dari pada modal sendiri atau diatas 100%, bearti 

sebagian besar biaya aktiva tetap dibiayai oleh utang jangka panjang dan 

tingkat resiko keamanan usaha semakin besar dalam jangka panjang. 

Menurut Brigham dan Houston (2009), Debt To Equity Ratio dihitung dengan 

menggunakan rumus : 
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2.9 Kerangka Konsep 

  Kerangka konsep dalam model penelitian ini  dapat dilihat pada gambar 

dibawahini : 

Gambar 2.1 

Kerangka konsep 

  Variabel bebas (X) 

      H1 

         

      H2 

                                                                                        

                 H3 

       

      H4  

         

                                                             H5 

                                                                                    H6 

 

 

 

 

Current Asset (X1) 

Tingkat Pengembalian saham 

(Y) 

Total Asset Turnover 

(X3) 

Return On Asset  (X2) 

Price to Book Value 

(X4) 

Debt to Equity Ratio 

(X5) 
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3. METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

adalah termasuk jenis penelitian eksplanasi (explanatory research). Penelitian 

eksplanasi adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan 

yaitu pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio 

Utang dan Rasio Pasar  terhadap Tingkat Pengembalian Saham pada 

perusahaan Perdagangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2009-

2012. 

3.2 Populasi dan Metode Pengambilan Sampel 

 

Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur atau data yang akan diteliti atau 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan adalah seluruh perusahaan Perdagangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah Porposive Sampling dengan mengambil sampel yang 

telah di tentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. 

Sampel dipilih berdasarkan dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Perusahaan Perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2012. 

2. Perusahaan sampel menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut  

per 31 Desember yang telah di audit pada periode 2009-2012. 

3. Perusahaan sampel dalam kondisi laba dalam periode pengamatan. 

4. Perusahaan sampel yang memiliki return saham positif dalam periode 

pengamatan. 

Dari kreteria sampel diatas diperoleh 8 sampel dari 32 perusahaan yang 

memenuhi kreteria. Adapun 8 perusahaan Perdagangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sesuai dengan  kriteria-kriteria diatas yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Sampel 

No  Kode  Perusahaan Listed 

1 ACES PT. Ace Hardware Indonesia Tbk 06 - Nopember - 2007 

2 AMRT PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk 15 - Januari - 2009 

3 HERO PT. Hero Super Market Tbk 02 - Desember - 1989  

4 MAPI PT. Mitra Adiperkasa Tbk 10 – Nopember – 2004 

5 RALS PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk 24 - Juli - 1996 

6 SONA PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk 12 - Juli – 1992 

7 TGKA PT. Tigaraksa Satria  Tbk 11 - Juni – 1990 

8 TRIO PT. Trikomsel Oke Tbk 14 - April -2009 
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3.3 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data berupa angka-angka dan dalam data ini bisa dilakukan 

berbagai operasi matematika. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang 

dikumpulkan orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

telah ada. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan dokumentasi yang 

ditetapkan sebagai sumber yang relevan dengan masalah yang diteliti.  

Dalam penelitian ini data dapat diperoleh dari website mengenai pasar modal. 

Mengacu pada jenis data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini, 

maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik 

dokumentasi. Teknik dalam pengumpulan data dimulai dengan 

mendokumentasikan daftar perusahaan Perdagangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia kemudian data-data yang ada tersebut dipilih berdasarkan 

kriteria populasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Transaksi yang tidak 

mengandung informasi lengkap atau diluar ketentuan diatas dihapuskan. 

Selanjutnya, daftar nama perusahaan perdangan dan informasi yang 

dibutuhkan kemudian di olah kedalam program Microsoft Excel. 

 

3.6 Motede Analisi Data  

 

3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah 

nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara 

normal (Priyatno, 2011). Ada dua cara yang biasa digunakan untuk 

menguji normalitas pada model regresi antara lain dengan analisis 

grafik (normal P-P plot) regresi dan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov. 

b. Autokorelasi 

Autokorelasi dalam konsep regresi linier berarti komponen error 

berkorelasi berdasarkan urutan waktu (pada data berkala) atau urutan 

ruang (pada data tampang lintang), ataukorelasi pada dirinya sendiri 

(Setiawan danKursini, 2010). Model regresi yang baik seharus nya 

tidak adanya masalah autokorelasi (Priyatno, 2011). Metode pengujian 

yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson (ujiDW ). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut: 

- du < dw< 4 – du maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

- dw < dl atau dw > 4 – dl maka H0 ditolak, artinya terajadi autokorelasi. 

- dl <dw < dl atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 
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c. Multikolinearitas 

Istilah multikolinearitas (kolinearitas ganda) pertama kali ditemukan 

oleh Ragnar Frisch, yang berarti dan hubungan linear yang sempurna 

atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penjelas (bebas) dari 

model regresi berganda (Setiawan danKursini, 2010). Model regresi 

yang baik seharus nya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati 

sempurna diantara variabel bebas (Priyatno, 2011). Metode pengujian 

yang biasa digunakanya itu dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) 

danTolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan 

Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

multikolinearitas. 

d. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas yaitu jika kondisi variansinya error  (atau Y) tidak 

identik (Setiawan dan Kursini, 2010). Uji heteroskedastisitas 

digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak 

samaan varian dari residual pada satu pengamatan kepengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan antara lain uji 

korelasi Spearman, uji Glejser, uji Park, dan Scatter plot ( nilai 

prediksi ZPRED dengan residual SRESID). 

 

3.7 Metode Analiasis Regresi Linear Berganda 

 

Metode analisi data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear 

berganda (multiple regression analisis) untuk menguji hipotesis yang 

dibangun. Analisis ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis penelitian 

terbukti signifikan atau tidak. Analisis ini untuk menguji kemampuan variabel 

resiko sistematis, likuiditas dan profitabilitas terhadap tingkat pengembalian 

saham pada perusahaan perbankan dari tahun 2010-2012. Secara sistematik 

persamaan tersebut dapat di sederhanakan dalam model matematis sebagai 

berikut: 

Y = α + β1x1 + β2x2 + β3x3+ β4x4+ β5x5 εi 

Dimana : 

Y = tingkat pengembalian saham  

α = konstantan 

β = koefisien regresi 

X1 = Current Ratio 

X2= Return On Asset 

X3= Total Asset Turnover 

X4= Price To Book Value 

X5=  debt Equity Ratio 
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3.8 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Dalam Pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu sebagai berikut: 

3.8.1 Uji F ( uji simultan ) 

Yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel bebas 

secara bersama –sama (simultan) dapat dipengaruhi oleh variabel terikat, 

dengan hipotesis yang diuji. Uji F  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  

jauh  variabel-variabel  bebas  secara  bersama-sama  (simultan)  dapat  

dipengaruhi  oleh  variabel  terikat,  dengan  hipotesis  yang  diujikan adalah: 

H0 :β = 0 ; berarti tidak  terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel bebas. 

H0 :β  ≠  0 ; terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-

sama) terhadap variabel bebas. 

Menghitung nilai Fhitung untuk mengetahui apakah variabel-variabel koefisien 

korelasi signifikan atau tidak. 

Rumus Fhitung :  
         

       
 

Dimana :  

R
2 

 = koefisien determinasi  

N  = jumlah data 

K  = jumlah variabel independen 

  Untuk menentukan nilai F-tabel, tingkat signifikan yang digunakan 

sebesar  5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom )df = (n-k) dan (k-

1) dimana n adalah jumlah observasi , k adalah jumlah variabel termasuk 

intersep dengan kriteria uji yang digunakan adalah :  

Jika F hitung > F tabel (a;k-1;n-k), maka H0 ditolak 

Jika F hitung < F tabel (a;k-a; n-k), maka H0 diterima 

3.8.2 Uji T-statistik ( uji parsial ) 

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individu (parsial) dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.  Hipotesis yang digunakan adalah : 

H0:bi =  0 ; berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat secar parsial. 

Ha:bi ≠ 0 ;berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secar parsial. 

4.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1Deskriptif  Data Objek Penelitian 

Berikut akan dijelaskan analisis diskriptif yang menjelaskan diskripsi data 

dari seluruh variabel (Current Ratio, Return on asset, Total asset turnover, 

price to book value dan debt equity ratio) yang akan dimasukan kedalam 

model penelitian. 
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Tabel 4.1 

Hasil perhitungan Minimum, Maksimum, Mean,  

Median dan Standar Deviasi dari variabel penelitian 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 32 ,68 10,59 2,1903 2,10333 
ROA 32 3,62 22,37 8,6013 4,16768 
TATO 32 ,92 3,69 2,1084 ,89005 
PBV 32 ,80 9,28 3,3684 2,55871 
DER 32 ,12 6,76 1,7128 1,30645 
TPS 32 ,00 4,58 ,8178 1,05017 

Valid N (listwise) 32     

Sumber : Olahan data SPSS21 (2015) 

Dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 sampel dan data menunjukan 

bahwa rata-rata masing-masing variabel pada angka positif. 

Nilai rata-rata Current Ratio  dalam jangka waktu penelitian 2009-2012 yaitu 

2,1903 sedangkan nilai standart deviasi 2,10333, nilai minimum dari Current 

Ratio 0,68 dan nilai maksimum sebesar 10,59. Hal Ini menunjukkan bahwa 

data variabel Current Ratio memiliki sebaran yang begitu besar karena 

standar deviasinya lebih besar dari nilai mean nya. 

Nilai rata-rata Return On Asset  dalam jangka waktu penelitian 2009-2012 

yaitu 8,6013 sedangkan nilai standart deviasi 4,16768,  nilai minimum dari 

Return On Asset 3,62 dan nilai maksimum sebesar 22,37. Hal Ini 

menunjukkan bahwa data variabel Return On Asset memiliki sebaran yang 

tidak begitu besar karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai mean nya. 

Nilai rata-rata Total Asset Turnover dalam jangka waktu penelitian 2009-

2012 yaitu 2,1084 sedangkan nilai standart deviasi 0,89005,  nilai minimum 

dari Total asset Turnover 0,92 dan nilai maksimum sebesar 3,69. Hal Ini 

menunjukkan bahwa data variabel Total asset Turnover memiliki sebaran 

yang tidak  begitu besar karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai 

meannya. 

Nilai rata-rata Price to Book Value  dalam jangka waktu penelitian 2009-2012 

yaitu 3,3684 sedangkan nilai standart deviasi 2,55871,  nilai minimum dari 

Price to Book Value 0,80 dan nilai maksimum sebesar 9,28. Hal Ini 

menunjukkan bahwa data variabel Price to Book Value memiliki sebaran 

yang tidak  begitu besar karena standar deviasinya lebih kecil dari nilai 

meannya. 

Nilai rata-rata Debt to Equity Ratio  dalam jangka waktu penelitian 2009-

2012 yaitu 1,7128 sedangkan nilai standart deviasi 1,30645, nilai minimum 

dari Debt to Equty Ratio 0,12 dan nilai maksimum sebesar 6,76. Hal Ini 

menunjukkan bahwa data variabel Debt to Equity Ratio memiliki sebaran 

yang begitu besar karena standar deviasinya lebih besar dari nilai meannya. 

Variabel Y yaitu Tingkat Pengembalian Saham, nilai rata-rata Tingkat 

Pengembalian Saham dalam jangka waktu penelitian 2009-2012 yaitu 0,8178 

sedangkan nilai standart deviasi 1,05017, nilai minimum dari Tingkat 

Pengembalian Saham 0,00 dan nilai maksimum sebesar 4,58. Hal Ini 
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menunjukkan bahwa data variabel Tingkat Pengembalian Saham  memiliki 

sebaran yang begitu besar karena standar deviasinya lebih besar dari nilai 

meannya. 

 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Berikut ini hasil uji normalitas Kolmogorov-sminov tampak dalam tabel 4.2 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas  

 
                 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 32 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,82467328 

Most Extreme Differences 
Absolute ,221 
Positive ,221 
Negative -,184 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,251 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,087 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Dari hasil Uji normalitas diatas, dapat dilihat bahwa secara bersama-sama  

data berdistribusi secara normal, karena memiliki memiliki nilai signifikan > 

0,05 yaitu 0,087 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribui secara 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antara variabel independen. Untuk mengetahui 

suatu model regresi bebas dari Multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF ( 

Varian Inflation Factor ) kurang dari 10 dan mempunyai angka tolerance 

lebih dari 0,1 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 
                                                                      Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,455 ,829    
CR ,146 ,130 ,293 ,348 2,874 

ROA -,166 ,077 -,660 ,251 3,983 

TATO -,220 ,219 -,186 ,688 1,453 

PBV ,289 ,073 ,705 ,744 1,345 

DER -,021 ,144 -,026 ,740 1,351 

a. Dependent Variable: TPS 
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Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas jika mempunya 

nlai tolerance 0,1 atau nilai VIF dbawah 10. Dari tabel 4.5 diatas dapat 

diketahui semua variabel independen memliki nilai tolerance diatas 0,1 dan 

nila VIF dibawah 10. Hal ini menunjukkan dalam hal ini tidak terjadi 

multikolinearitas. 

c. Uji AutoKorelasi 

Uji auto korelasi tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

auto korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu atau 

tempat. Model regresi yang baik seharus nya tidak adanya masalah 

autokorelasi (Priyatno, 2011). Metode pengujian yang sering digunakan 

adalah uji Durbin-Watson (Uji DW ) 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson sebagai berikut: 

- du < dw< 4 – du maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

- dw < dl atau dw > 4 – dl maka H0 ditolak, artinya terajadi autokorelasi. 

- dl <dw < dl atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 
                                                                  Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,619
a
 ,383 ,265 ,90048 2,099 

a. Predictors: (Constant), DER, PBV, TATO, CR, ROA 
b. Dependent Variable: TPS 

Sumber : Olahan Data SPSS21 (2015) 

Dari tabel 4.5 diatas, dapat dilhat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,099 , 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan yaitu : 

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

pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jiak tidak ada pola yang jelas, seperti ttik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik berikut :  

Gambar 4.1 

Grafik Scatterplot 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 



15 
 

 
 

JURNAL AKUNTANSI (UMRAH) ISWANTO :  1000462201077 

            

 
 

Dari gambar 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa titik-titk tidak membentuk 

pola yang jelas sebagai mana terlihat, titik-titik ntu menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

4.2 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel tergantung. Hasil perhitungan uj F ini dapat dilihat pada 

tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Uji F 

 
               ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 13,106 5 2,621 3,233 ,021
b
 

Residual 21,083 26 ,811   

Total 34,189 31    
a. Dependent Variable: TPS 
b. Predictors: (Constant), DER, PBV, TATO, CR, ROA 

 Sumber : Olahan data SPSS 21 

Dari tabel 4.8 diatas, diketahui nilai Fhitung sebesar 3,233, sedangkan nilai 

Ftabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan df 1 = 5 ; df = 32-5-1=26 ( lihat 

tabel F statistic ) maka dihasilkan Ftabel sebesar 2,587. Jadi nilai Fhitung 

3,233 > Ftabel 2,587 dan signifikan < 0,05 (0,021 < 0,05), maka Ha diterima 

dan Ho ditolak. Ini menunjukkan bahwa Current Ratio, Return On Asset, 

Total Asset Turnover, Price to Book Value, dan Debt to Equity Ratio secara 
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bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengembalian 

Saham pada Perusahaan Perdagangan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2012. 

 

4.3 Uji T ( Uji Parsial ) 

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berkut : 

Tabel 4.8 

Hasil Perhitungan Uji T 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,455 ,829  1,755 ,091 

CR ,146 ,130 ,293 1,121 ,273 

ROA -,166 ,077 -,660 -2,148 ,041 

TATO -,220 ,219 -,186 -1,004 ,325 

PBV ,289 ,073 ,705 3,946 ,001 

DER -,021 ,144 -,026 -,148 ,884 

a. Dependent Variable: TPS 

Sumber : Olahan data SPSS 21 (2015) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, didapatkan nilai t-tabel = 1,755 (α = 0,05, df = 

32-5-1), maka berikut penjelasannya. 

Variabel X1, Current Ratio tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian 

saham. Hal ini disebabkan karena Current Ratio memiliki nilai t-hitung 1,121 

sedangkan t-tabel sebesar 1,706 sehingga t-hitung < t-tabel dengan 

probabilitas signifikan sebesar 0,273 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 

maka H1 ditolak  sehingga dapat disimpulkan bahwa Current Ratio tidak 

berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham.   

Variabel X2, Return On Asset berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Tingkat Pengembalian Saham. Hal ini disebabkan karena Return On 

Asset memiliki nila t-hitung -2,148 sedangkan t-tabel sebesar -1,706 sehingga 

t-hitung > t-tabel dengan probabilitas signifikan sebesar 0,041 lebih kecil dari 

taraf  signifikan 0,05. Maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan Return 

On Asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat pengembalian 

Saham. 

Variabel X3, Total Aseet Turnover tidak berpengaruh dan signifikan terhadap 

Tingkat Pengembalian Saham. Hal ini disebabkan karena Total Aseet 

Turnover memiliki nilai t-hitung -1,004 sedangkan t-tabel sebesar -1,706 

sehingga t-hitung < t-tabel dengan probabilitas signifikan sebesar 0,325 lebih 

besar dari taraf  signifikan 0,05. Maka H3 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

Total Aseet Turnover tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat 

pengembalian Saham. 

Variabel X4, Price to Book Value berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap Tingkat Pengembalian Saham. Hal ini disebabkan karena Price to 

Book Value memiliki nila t-hitung 3,946 sedangkan t-tabel sebesar 1,706 

sehingga t-hitung > t-tabel dengan probabilitas signifikan sebesar 0,001 lebih 
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kecil dari taraf  signifikan 0,05. Maka H4 diterima sehingga dapat 

disimpulkan Price to Book Value berpengaruh Positif dan signifikan terhadap 

Tingkat pengembalian Saham. 

Variabel X5, Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh dan signifikan terhadap 

Tingkat Pengembalian Saham. Hal ini disebabkan karena Debt to Equity 

Ratio memiliki nilai t-hitung -0,148 sedangkan t-tabel sebesar -1,706 

sehingga t-hitung < t-tabel dengan probabilitas signifikan sebesar 0,884 lebih 

besar dari taraf  signifikan 0,05. Maka H5 ditolak sehingga dapat disimpulkan 

Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat 

pengembalian Saham. 

 

4.1.6 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan model regresi 

berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS21. Hasil pengujian 

regresi berganda dapat dilihat dalam tabel 4.6 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,455 ,829  1,755 ,091 

CR ,146 ,130 ,293 1,121 ,273 

ROA -,166 ,077 -,660 -2,148 ,041 

TATO -,220 ,219 -,186 -1,004 ,325 

PBV ,289 ,073 ,705 3,946 ,001 

DER -,021 ,144 -,026 -,148 ,884 

a. Dependent Variable: TPS 

Sumber : Olahan Data SPSS 21 

 Dengan melihat tabel 4.6 diatas, dapat disusun persamaan regresi liner 

berganda sebagai berikut : 

TPS = 1,455 + 0,146 CR- 0,166 ROA - 0,220 TATO + 0,289 PBV - 0,021 DER+ɛ 

Kesimpulan dari regresi linier berganda diatas sebagai berikut : 

a. Konstanta ( Koefisien a ) 

Nilai konstanta (a) adalah 1,455 : artinya, jika Current Ratio, Return On 

Asset,, Total Asset Turnover,Price to Book Value dan Debt to Equity Ratio 

bernilai 0, maka Tingkat Pengembalian Saham terjadi sebesar (1,455). 

β1. Koefisien Current Ratio 

Koefisien regresi untuk Current Ratio sebesar 0,146. Artinya tanda positif 

pada koefisen regresi menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan satu 

satuan yang terjadi pada varabel Current Ratio, maka akan mengakibatkan 

peningkatan pada variabel Tingkat Pengembalian saham sebesar 0,146, 

begitu pula dengan variabel Current Ratio semakin menurun maka 

Tingkat pengembalian Saham akan menurun. 

β2. Koefisien Return On Asset 

Koefisien regresi untuk Return On Asset sebesar -0,166. Artinya tanda 

negatif pada koefisien regresi menujukkan bahwa setiap adanya kenaikan 
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satu satuan yang terjadi pada variabel Return On Asset, maka akan terjadi 

penurunan pada variabel Tingkat Pengembalian Saham sebesar -0,166, 

begitu pula dengan variabel Return On Asset semakin menurun maka 

Tingkat Pengembalian Saham akan meningkat. 

β3. Koefisien Total Asset Turnover 

Koefisien regresi untuk Total Asset Turnover sebesar -0,220. Artinya 

tanda negatif pada koefisen regresi menunjukkan bahwa setiap adanya 

kenaikan satu satuan yang terjadi pada varabel Total Asset Turnover, maka 

akan mengakibatkan penurunan pada variabel Tingkat Pengembalian 

saham sebesar -0,220, begitu pula dengan variabel Total Asset Turnover 

semakin menurun maka Tingkat pengembalian Saham akan meningkat. 

 

 

β4. Koefisen Price to Book Value 

Koefisien regresi untuk Price to Book Value sebesar 0,289. Artinya tanda 

positif pada koefisen regresi menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan 

satu satuan yang terjadi pada varabel Price to Book Value, maka akan 

mengakibatkan peningkatan pada variabel Tingkat Pengembalian saham 

sebesar 0,289, begitu pula dengan variabel Price to Book Value semakin 

menurun maka Tingkat pengembalian Saham akan menurun. 

β5. Koefisien Debt to Equity Rato 

Koefisien regresi untuk Debt to Equity Rato  sebesar -0,021. Artinya tanda 

negatif pada koefisien regresi menujukkan bahwa setiap adanya kenaikan 

satu satuan yang terjadi pada variabel Debt to Equity Rato, maka akan 

terjadi penurunan pada variabel Tingkat Pengembalian Saham sebesar -

0,021, begitu pula dengan variabel Debt to Equity Rato semakin menurun 

maka Tingkat Pengembalian Saham akan meningkat. 

4.1.7 Uji Determinasi 

Adjust R Square menunjukkan koefisien determinasi yang merupakan 

persentase sumbangan pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen. Hal ini menunjukkan berapa persen sumbangan pengaruh 

kelima variabel independen terhadap Tingkat Peengembalian saham. Hasil 

perhitungan koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

4.9 berikut ini : 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji determinasi 

 
                                                                       Model Summary

b
 

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

1 ,619
a
 ,383 ,265 ,90048 

a. Predictors: (Constant), DER, PBV, TATO, CR, ROA 
b. Dependent Variable: TPS 

Sumber Olahan Data SPSS 21 
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Berdasarkan hasil statistic pada tabel 4.10 datas hasil perhitungan diperoleh 

koefisien determinasi (R²) pada perusahaan Perdagangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 sebesar 0,383 atau 38,3%. Artinya 

persentase sumbangan pengaruh variabel Current Ratio, Return On Asset, 

Total Asset Turnover, Price to Book Valuedan Debt to Equity Ratio sebesar 

38,3% sedangkan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini.  

 
5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dikemukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel Current Ratio terhadap 

Tingkat Pengembalian Saham perusahaan Perdagangan yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2012 dengan tingkat signifikan (0,273> 0,05). 

2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan variabel Return On Asset 

terhadap Tingkat Pengembalian Saham pada perusahaan Perdagangan 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2012 dengan tingkat signifikan 

(0,041>0,05) 

3. Tidak terdapat pengaruh  signifikan variabel Total Asset Turnover 

terhadap Tingkat Pengembalian Saham pada perusahaan Perdagangan 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 dengan tingkat signifikan (0,325 

> 0,05). 

4. Terdapat pengaruh postif dan signifikan variabel Price to Book Value 

terhadap Tingkat Pengembalian Saham pada perusahaan Perdagangan 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2012 dengan tingkat signifikan 

(0,001<0,05) 

5. Tidak terdapat pengaruh  signifikan variabel Debt to Equity Ratio terhadap 

Tingkat Pengembalian Saham pada perusahaan Perdagangan yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2013 dengan tingkat signifikan (0,884 > 

0,05). 

6. Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 38,3% sumbangan pengaruh 

variabel Current Ratio, Return On Asset dan Earning Per Share terhadap 

Tingkat Pengembalian Saham sedangkan 61,7% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang 

dapat disarankan Penulis : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan Curren Ratiot, Return On Asset,Total 

Asset Turnover,Price to Book Value, dan Debt To Equity Ratio sebagai 

dasar untuk mengukur tingkat pengembalian saham. Bagi Peneliti 

selanjutnya disarankan dapat memperluas bahasan dengan menggunakan 

rasio yang lainnya terhadap Tingkat Pengembalian Saham, sehingga dapat 

diketahui apakah rasio lain selain rasio yang digunakan dalam penelitian 

ini mempengaruhi Tingkat Pengembalian Saham. 
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2. Untuk Penelti selanjutnya, sebaiknya jumlah sampel yang dipilih 

diperbanyak serta periode pengamatan yang lebih panjang agar menambah 

jumlah data dan menggunakan sampel yang memiliki laba dan rugi tidak 

hanya laba positif. 

3. Untuk Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya dengan menambah varabel independent dan 

menambah jumlah data yang diteliti atau sektor yang akan diteliti. 

4. Bagi pihak yang berkepentingan eksternal maupun internal dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai salah satu acuan dalam pengambilan 

keputusan. Variabel Return On Asset dan Price to Book Value sudah 

terbukti mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Pengembalian Saham. 
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