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ABSTRACT 
 
 

M. Ridwan, 2016 : Effect On Investment Return, Return On Equity And 

Operating Cash Flow To Return Of Shares In Consumer 

Goods Industry Companies Listed In Indonesia Stock 

Exchange Period 2011 – 2014. 

 
Broadly speaking, This study aims to determine: 1) Is the effect on Return On 

Investment Consumer Goods Industry Company registered in BEI period 2011 - 

2014, 2) Is the effect on Return On Equity Consumer Goods Industry Company 

registered in BEI period 2011 - 2014, 3) Is Operating Cash Flow Return effect on 

stocks in the Consumer Goods Industry Company registered in BEI period 2011-

2014 and 4) Did the ROI, ROE, Operating Cash Flow Return effect the 

Company's shares on the Consumer Goods Industry Registered in BEI period of 

2011 - 2014.The population in this study were Consumer Goods Industry 

Company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2011-2014 with a total 

population of 37 Company. The sample in this research is determined by 

purposive sampling. Of the 37 companies, consists of 21 companies that meet the 

criteria for the research sample data analysis using multiple linear regression 

analysis using SPSS version 17.0 which consists of Classical Assumption Test, 

and Test Hypothesis.These results indicate that in partial Return on Investment no 

significantly influence the Stock Return. While Return on Equity and Operating 

Cash Flow significant effect on Stock Return. While simultaneously variable 

Return on Equity, Return on Investment, and Cash Flow Operating significant 

effect on Stock Return. 

Keywords: Return on Investment, Return on Equity, Operating Cash Flow and 

Stock Return. 
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PENDAHULUAN 

Di indonesia sudah tercatat sebanyak 37 perusahaan konsumsi pada tahun 

2015 yang menjual sahamnya kepada masyarakat (go public) melalui perdagangan 

di pasar modal. Dalam melakukan aktivitas di pasar modal para pelaku pasar 

mendasarkan keputusannya pada informasi yang diterimanya. Oleh karena itu, 

perkembangan pasar modal dapat ditunjukan oleh harga saham yang 

diperdagangkan. Peran dari pasar modal sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia 

usaha setidaknya dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah perusahaan yang 

memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaannya. 

Seorang investor yang akan melakukan investasi dalam bentuk saham, 

selalu memperhitungkan hasil dari return yang akan diperolehnya. Investor 

tersebut akan memperoleh dua bentuk pendapatan yang diinginkan yaitu capital 

gain dan pendapatan deviden (deviden yield). Semakin besar deviden yield maka 

investor akan semakin tertarik untuk membeli saham tersebut (Ang, 1997 dalam 

Yunita 2014).  

Investor juga perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai bagaimana 

kinerja keuangan emiten. Jika investor membutuhkan banyak informasi baik 

informasi mengenai perusahaan maupun informasi umum lainnya. Informasi 

utama yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi yang diperlukan untuk menilai 

kinerja keuangan emiten dengan cara menganalisis informasi akuntansi emiten 

yang terdapat dalam laporan keuangan emiten, yang merupakan produk akhir dari 

siklus akuntansi. Untuk menilai kinerja suatu perusahaan dapat dilakukan analisis 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Analisis terhadap laporan keuangan 
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dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, profitabilitas dan rasio pasar, dalam penelitian ini rasio 

yang digunakan untuk penelitian ini tentang return saham meliputi Return On 

Invesment (ROI), Return On Equity (ROE), Arus Kas Operasi (AKO).  

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul ”Pengaruh Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE) dan 

Arus Kas Operasi (AKO) terhadap Return Saham pada perusahaan Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Apakah Return On Invesment (ROI) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap return saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014? 

2. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap return saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014? 

3. Apakah Arus Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap return saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014? 

4. Apakah Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE) dan Arus 

Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 
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return saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2011-2014? 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

RETURN ON INVESMENT (ROI) 

Return On Invesment (ROI) merupakan suatu ukuran yang 

menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan untuk dapat menghasilkan 

keuntungan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut 

Hanafi (2007 : 159) ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total 

asset  

Return On Invesment dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

                                    
 

Hanafi (2007 :159)  

RETURN ON EQUITY (ROE)  

Menurut Brigham dan Houston (2006: 109), Return On Equity (ROE) 

menunjukkan tingkat pengembalian atas investasi terhadap ekuitas saham biasa. 

 Return On Equity dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

  

                                                                                                                                           

Brigham dan Houston (2006 : 109). 

   =           ℎ                               ℎ              ℎ                                  

   =                   
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Pada rumus di atas menunjukkan bahwa dengan meningkatnya laba bersih 

maka akan meningkatkan nilai ROE jika ekuitasnya tetap. Demikian pula 

sebaliknya, dengan menurunnya laba bersih akan menurunkan nilai ROE. 

ARUS KAS OPERASI (AKO) 

Menurut Kimmel dkk (2008:324), Laporan Arus Kas Operasi merupakan 

pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban. 

Pendapatan dan beban yang kemudian dimasukan dalam penentuan laba bersih.  

Tingkat perubahan arus kas operasi dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus: 

Arus kas Operasi = Kas Masuk – Kas Keluar 

RETURN SAHAM 

Menurut Wahyudi (dalam Widya  2013) Return saham adalah keuntungan 

yang dinikmati investor atas investasi saham yang dilakukannya. Pada penelitian 

ini perhitungan Return yang digunakan adalah perhitungan Return realisasi yang 

menggunakan capital gain dengan mengabaikan kebijakan dividen. Secara 

matematis Return realisasi dapat dihitung sebagai berikut (Jogiyanto : 2010): 

 

 

Keterangan: 

  R : Return Saham  

  Pt : Harga saham sekarang 

  Pt-1 : Harga saham periode lalu 

 

 = (Pt −  Pt − 1)Pt − 1  
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Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kaitan antara ROI, ROE dan 

AKO terhadap Return Saham dengan kerangka pemikiran pada gambar dibawah 

ini: 

 

  

 

 

 

 

Beberapa Penelitian Terdahulu 

No Nama 
peneliti Judul penelitian Hasil penelitian Periode 

sampel 
1. Yunita 

Anggrahini 
(2014) 

Pengaruh ROI, 
ROE, EPS dan 
EVA terhadap 
return saham 
pada perusahan 
manufaktur yang 
terdaftar di BEI. 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara parsial variabel 
Return On Invesment (ROI) 
dan Earnig Per Share (EPS) 
berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. 
Sedangkan variabel Return On 
Equity (ROE) dan Economic 
value Added (EVA) 
berpengaruh tidak signifikan 
terhadap return saham. Tetapi 
secara simultan variabel ROI, 
ROE, EPS, dan EVA 
berpengaruh signifikan 
terhadap return saham. 

2009-
2011 

2 Geterida 
Pinangkaan 
(2012) 

Pengaruh ROI, 
EVA terhadap 
return saham 
studi kasus pada 
perusahaan 
semen, PT.XYZ 
yang telah go 
public dan 

Hasil penelitian ini bahwa ROI 
dan EVA secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan 
terhadap return saham 
PT.XYZ. 
Tapi secara parsial ROI dan 
EVA tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return 

2005-
2009 

ROI (X1) 

ROE (X2) 
Return Saham 

AKO (X3) 

H4 

H2 

H3 

H1 
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memperdagangk
an sahamnya di 
BEI. 

saham. 

3. Kurniawan 
(2013) 

Analisis 
pengaruh EPS, 
DEP, ROA, 
ROE terhadap 
return saham 
pada perusahaan 
Real Estate dan 
Property yang 
terdaftar di BEI  

Hasil penelitian ini bahwa 
secara parsial EPS, ROA, 
ROE, berpengaruh signifikan 
terhadap return saham dan 
DER tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return 
saham. 
Secara Simultan EPS, ROA, 
ROE dan DER berpengaruh 
signifikan terhadap return 
saham. 

2008-
2012 

4. Widya 
Trisnawati 
(2013) 

Pengaruh Arus 
Kas Operasi, 
Investasi, 
Pendanaan dan 
Laba Bersih 
terhadap Return 
saham di 
perusahaan 
manufaktur di 
BEI 

Hasil penelitian ini bahwa Uji t 
aktivitas Operasi, Investasi, 
Pendanaan dan laba bersih 
mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap Return 
saham. Sedangkan secara 
simultan juga mempunyai 
pengaruh yang signifikan 

2008-
2010 

 

Pengembangan hipotesis 

Pengaruh Return On Invesment (ROI) terhadap Return Saham 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dengan rasio ini perusahaan atau 

investor bisa melihat keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan investasi.  

Dalam penelitian yang dilakukan Yunita Anggrahini (2014) menyatakan 

bahwa Return On Invesment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham. Dari uraian di atas dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut: 
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H1: Return On Invesment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham. 

Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Return Saham 

Semakin besar ROE yang dihasilkan perusahaan maka bagian keuntungan 

yang menjadi hak pemegang saham juga semakin meningkat. Peningkatan bagian 

keuntungan bagi pemegang saham inilah yang menjadi daya tarik investor 

terhadap kepemilikan suatu saham perusahaan sehingga akan mengakibatkan 

kenaikan harga atau Return saham perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan 

Kurniawan (2013) menyatakan bahwa Return On Equity memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap return saham. Dari uraian di atas dapat diusulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham. 

Pengaruh Arus Kas Operasi (AKO) terhadap Return Saham 

Jika arus kas yang berasal dari aktivitas operasi baik, dalam artian mampu 

melunasi pinjaman, mampu memelihara kestabilan operasi perusahaan, dividen 

terbayarkan dan mampu menciptakan investasi baru dengan tidak bersumber dari 

pendanaan dari luar. Dengan demikian laporan keuangan dapat dikatakan baik 

karena mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga menciptakan harga atau return 

saham yang tinggi. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2012) menyatakan 

bahwa Arus Kas Operasi (AKO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. Dari uraian di atas dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Arus Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham. 

Pengujian Secara Simultan: 

 H4: Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE) dan Arus 

Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham. 

Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah digambarkan tersebut, 

maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

 H1: Return On Investment (ROI) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham.  

 H2: Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap return   

saham.  

 H3: Arus Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

 H4: Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE) dan Arus Kas 

Operasi (AKO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Deskriptif 

Data deskriptif dari nilai variabel - variabel penelitian, yang terdiri dari 

variabel dependen return saham dan variabel independen Return On Investment 

(ROI), Return On Equity (ROE) dan Arus Kas Operasi (AKO). tampak seperti 

dalam tabel berikut : 

Hasil uji statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

ROI 84 .004 .657 .14049 .118475 
ROE 84 .006 .957 .20620 .174607 
AKO 84 -8623 539860 16593.69 61912.986 
RETURN_SAH
AM 

84 -.984 1.287 .15683 .409319 

Valid N (listwise) 84     

         Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  
 

Berdasarkan tabel  diatas dapat diketahui bahwa jumlah data  (N) sebanyak 

84 data, ini berdasarkan jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan dan periode 

penelitian selama 4 tahun (21 x 4 = 84). X1 dalam data ini adalah Return On 

Investment (ROI) memiliki nilai minimum sebesar 0.004, nilai maximum sebesar 

0.657, nilai rata-rata sebesar 0.14049 dan nilai standar deviasi sebesar 0.118475. 

X2 dalam data ini adalah Return On Equity (ROE) memiliki nilai minimum 

sebesar 0.006, nilai maximum sebesar 0.957, nilai rata-rata sebesar  0.20620 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0.174607. X3 dalam data ini adalah Arus Kas Operasi 

(AKO) memiliki nilai minimum sebesar -8623, nilai maximum sebesar 539860, 
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nilai rata-rata sebesar 16593.69 dan nilai standar deviasi sebesar 61912.986. Y 

dalam data ini adalah Return Saham memiliki nilai minimum sebesar -0.984, nilai 

maximum sebesar 1.287, nilai rata-rata sebesar 0.15683 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.409319 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data residual dilakukan dengan menggunakan uji grafik dan 

uji statistik Kolmogorof-Smirnov (K-S). 

1)  Uji Grafik 

     Uji grafik untuk pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan 

menganalisis tampilan grafik histogram dan grafik normal plot. Grafik histogram 

adalah grafik yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal (Ghozali, 2013: 160), hasilnya sebagai berikut : 

 

        Grafik Histogram 
Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 
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Sedangkan grafik normal plot adalah grafik yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 

2013: 161), hasilnya sebagai berikut : 

 

Hasil Pengujian Normalitas 
Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 

Dari tampilan grafik-grafik di atas grafik histogram dan grafik normal plot 

nampak bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal (tidak 

menceng) dan pada grafik normal plot terlihat titik-titik yang menggambarkan 
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data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya, kedua grafik ini menunjukkan 

bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2)  Uji Statistik non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S)  

     Uji K-S untuk menguji normalitas data residual menyatakan jika dalam uji 

K-S diperoleh nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov di bawah 0.05, maka data 

residual terdistribusi secara tidak normal dan sebaliknya jika dalam uji K-S 

diperoleh nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov di atas 0.05 maka data residual 

terdistribusi secara normal. Hasil uji K-S tampak seperti dalam tebel berikut : 

HASIL PERHITUNGAN NILAI K-S DAN SIGNIFIKANSINYA 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardize
d Residual 

N 84 
Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .38855666 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .070 
Positive .070 
Negative -.062 

Kolmogorov-Smirnov Z .646 
Asymp. Sig. (2-tailed) .798 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

                   Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas menunjukkkan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.646 dan (Asymp. Sig. (2-tailed) 0.798 > 0.05), hal 
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ini berarti data residual terdistribusi secara normal, dengan demikian dapat 

disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan uji nilai Tolerane 

dan Varian Inflation Faktor (VIF). 

NILAI TOLERANCE DAN VARIANCE INFLATION FACTOR (VIF) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients  

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta  
Toleranc
e VIF 

1 (Consta
nt) 

.099 .070  
 

 

ROI -.890 .554 -.258 .438 2.284 

ROE .745 .360 .318 .478 2.093 

AKO 1.781E-6 .000 .269 .880 1.136 
a. Dependent Variable: RETURN_SAHAM 

                Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel (X1) yaitu Return On 

Invesment (ROI) memiliki nilai Tolerance 0.438 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 

2.284 < 10. Variabel (X2) yaitu Return On Equity (ROE) memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0.478 > 0 .10 dan nilai VIF sebesar 2.093 < 10. Variabel (X3) yaitu Arus 

Kas Operasi (AKO) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.880 > 0.10 dan nilai VIF 

sebesar 1.136 < 10. Dan dapat disimpulkan bahwa masing  - masing variabel 

memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan Nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala 

multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

varian dan residual satu pengamatan kepengamatan lain dalam model regresi. 

Dalam Pengujian ini ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dan hasilnya tampak seperti dalam 

gambar berikut : 

 

Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 

Dari grafik scatterplot terlihat tidak ada pembentukan pola tertentu, titik – 

titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun dibawah 
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angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi.  

Untuk lebih keakuratan hasil digunakan Uji Glejser untuk mendeteksi ada 

tidaknya Heteroskedastisitas. Hasil Uji Glejser tampak seperti dalam tabel berikut: 

Uji Heteroskedastisitas ( Uji Glejser ) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .280 .045  6.272 .000 

ROI .217 .352 .104 .616 .539 

ROE -.046 .229 -.032 -.201 .841 

AKO -2.275E-7 .000 -.057 -.479 .633 
a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  

Dari tabel di atas terlihat Return On Invesment (ROI) memiliki nilai 

signifikansinya sebesar 0.539 (0.539 > 0.05), Return On Equity (ROE) memiliki 

nilai signifikansinya sebesar 0.841 (0.841 > 0.05) dan Arus Kas Operasi memiliki 

nilai signifikansinya sebesar 0.633 (0.633 > 0.05). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, ini terlihat dari masing-masing variabel 

memiliki nilai sigfikansinya lebih dari 0.05. 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin–Watson, 

hasilnya tampak seperti dalam tabel berikut : 
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HASIL PENGUJIAN NILAI DURBIN – WATSON 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .314a .099 .065 .395775 1.910 
a. Predictors: (Constant), AKO, ROE, ROI 
b. Dependent Variable: RETURN_SAHAM 

               Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  
 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas 

autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson 1.910, dimana nilai DW berada diantara 

-2 dan 2, (-2 <  1.910 <  +2) yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga 

persamaan regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independen yaitu Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE) 

dan Arus Kas Operasi (AKO) terhadap variabel dependen yaitu Return Saham, 

tampak dalam tabel sebagai berikut : 

HASIL PERHITUNGAN NILAI REGRESI LINIER BERGANDA 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients   

B Std. Error Beta   

1 (Constant) .099 .070  

ROI -.890 .554 -.258 

ROE .745 .360 .318 

AKO 1.781E-6 .000 .269 
a. Dependent Variable: RETURN_SAHAM 

                         Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 
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Dari uji regresi diatas maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut:  

Return Saham = 0.099 - 0.890ROI + 0.745ROE + 1.781E-6AKO + e 

Keterangan : 

1. Konstanta ( a ) 

Nilai konstanta sebesar 0.099 adalah artinya apabila variabel ROI, 

ROE dan AKO bernilai 0 atau Konstan, maka Return Saham bernilai 

sebesar 0.099. 

2. Nilai Return On Invesment (ROI) 

Besarnya nilai koefisien regresi Return On Invesment (ROI) adalah 

sebesar -0.890. Nilai yang negatif Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

1% Return On Invesment (ROI) akan menyebabkan penurunan Return 

Saham sebesar -0.890 dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain 

tetap atau konstan.  

3. Nilai Return On Equity (ROE) 

Besarnya nilai koefisien regresi Return On Equity (ROE) adalah 

sebesar 0.745. Nilai yang positif Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

1% Return On Equity (ROE) akan menyebabkan kenaikan Return Saham 

sebesar 0.745 dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau 

konstan.  

4. Nilai Arus Kas Operasi (AKO) 

Besarnya nilai koefisien regresi Arus Kas Operasi (AKO) adalah 

sebesar 1.781E-6. Nilai yang positif Ini menunjukkan bahwa setiap 
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kenaikan 1% Arus Kas Operasi (AKO) akan menyebabkan kenaikan 

Return Saham sebesar 1.781E-6 dengan asumsi bahwa nilai koefisien 

variabel lain tetap atau konstan.  

Pengujian Hipotesis 

Uji parsial (uji t) 

Uji t adalah pengujian secara statistik untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji parsial 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta  

1 (Constant) .099 .070  1.404    
.164 

ROI -.890 .554 -.258 -1.606 .112 

ROE .745 .360 .318 2.069 .042 

AKO 1.781E-6 .000 .269 2.382 .020 
a. Dependent Variable: RETURN_SAHAM 
 Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  

1. Dari tabel di atas menunjukkan  Return On Invesment memiliki nilai t-

hitung sebesar -1.606 < 1.993 (t-tabel α = 0.05, df = (84-3-1) = 80). 

Sedangkan nilai signifikan = 0.112 > α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H1 

ditolak dan H0 diterima, yang berarti Return On Invesment (ROI) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham (Y).  
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2. Dari tabel diatas menunjukkan Return on Equity (ROE) memiliki nilai t-

hitung sebesar 2.069 > 1.993 (t-tabel α = 0.05, df = (84-3-1) = 80). 

Sedangkan nilai signifikan = 0.042 <  α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak, yang berarti Return On Equity (ROE) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Return Saham (Y).  

3. Dari tabel diatas menunjukkan Arus Kas Operasi (AKO) memiliki nilai t-

hitung sebesar 2.382 > 1.993 (t-tabel α = 0.05, df = (84-3-1) = 80). 

Sedangkan nilai signifikan = 0.020 < α = 0.05). Ini menyatakan bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak, yang berarti Arus Kas Operasi (AKO) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Return Saham (Y).  

Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

serentak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila tingkat probabilitasnya 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan uji 

simultan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.375 3 .458 2.926 .039a 

Residual 12.531 80 .157   

Total 13.906 83    

a. Predictors: (Constant), AKO, ROE, ROI 
b. Dependent Variable: RETURN_SAHAM 
Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  
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Dari tabel uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung sebesar 2.926 sedangkan F-tabel sebesar 2.72 dengan df 

pembilang    = 3, df penyebut = 80 dan taraf signifikansi α = 0.05 sehingga F-

hitung  2.926 > 2.72 F-tabel dan probabilitas signifikansi 0.039 < 0.05, maka H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel secara 

simultan yakni Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE) dan Arus 

Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar peranan 

variabel independen untuk menjelaskan variabilitas variabel dependen dalam 

model regresi. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat 

pada tabel 4.9 sebagai berikut: 

Hasil Perhitungan Koefisien determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .314a .099 .065 .395775 1.910 
a. Predictors: (Constant), AKO, ROE, ROI 
b. Dependent Variable: RETURN_SAHAM 

           Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0  
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R Square) adalah sebesar 0.065. Hal ini menunjukkan bahwa 6.5 % dipengaruhi 

oleh Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE), dan Arus Kas Operasi 
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(AKO). Dan sisanya 93.5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel 

dalam penelitian ini. 

Pembahasan 

Hasil statistik secara parsial menunjukkan bahwa (X1) yaitu Return On 

Invesment (ROI) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan kurang efektif dalam pengelolaan investasi yang 

ditanamkan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba sehingga 

kurangnya dana bagi perusahaan dalam operasi di masa yang akan datang. 

Dengan demikian akan berdampak pada menurunnya minat investor untuk 

membeli saham perusahaan tersebut. 

Hasil statistik secara parsial menunjukkan bahwa (X2) yaitu Return On 

Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam mengelola modal sendiri dalam 

menghasilkan laba.  

Hasil statistik secara parsial menunjukkan (X3) yaitu Arus Kas Operasi 

(AKO) berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti arus kas 

yang berasal dari aktivitas operasi baik, dalam artian mampu melunasi pinjaman, 

mampu memelihara kestabilan operasi perusahaan, deviden terbayarkan, dan 

mampu menciptakan investasi baru dengan tidak bersumber pendanaan dari luar. 

Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan atau simultan, diketahui bahwa 

ketiga variabel independen, yaitu Return On Invesment (ROI), Return On Equity 

(ROE) dan Arus Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia periode 2011-2014. Hal tersebut diperkuat dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0.065, yang berarti Return Saham perusahaan industri barang 

konsumsi 6,5% dipengaruhi ketiga faktor tersebut.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji 

hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Return On Invesment (ROI), tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011 - 2014.  

2. Return On Equity (ROE), berpengaruh signifikan terhadap Return Saham 

pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 - 2014.  

3. Arus Kas Operasi (AKO), berpengaruh signifikan terhadap Return Saham 

pada perusahaan Industi Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 - 2014.  

4. Return On Invesment (ROI), Return On Equity (ROE) dan Arus Kas 

Operasi (AKO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011 - 2014 .  

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal 

yang dapat disarankan oleh peneliti, yaitu:  



 

24 
 

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

diharapkan menambahkan variabel independen lainnya. Karena masih 

banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel dependen.  

2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk memperluas sampel 

penelitian untuk dapat membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan yang  

digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menilai return 

saham dan agar hasil penelitian akan lebih baik.  

3. Bagi investor diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan investasi dengan melihat kondisi keuangan perusahaan 

melalui rasio keuangan khususnya melalui rasio Return On Invesment 

(ROI), Return On Equity (ROE) dan Arus Kas Operasi (AKO). 
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