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              ABSTRAK 

 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Pengaruh Debt to Equity Ratio, Debt to Asset 
ratio, Current Ratio, Quick Ratio, Return on Asset dan Return on Equity terhadap return saham 
pada perusahaan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2015. Jenis 
data adalah data Sekunder.Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode Purposive Sampling. Pengumpulan data melalui dari situs www.idx.co.id. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa bahwa Debt to Equity Ratio dan Return on Asset secara simultan 
berpengaruh positif Terhadap Return Saham. Variabel Current Ratio dan Quick Ratio secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Tetapi Debt to Equity Ratio, Debt to Asset 
ratio, Current Ratio, Quick Ratio, Return on Asset dan Return on Equity secara parsial 
berpengaruh terhadap terhadap Return Saham. 
  
Kata Kunci : Debt to Equity Ratio, Debt to Asset ratio, Current Ratio, Quick Ratio, Return on 
Asset dan Return on Equity dan Return Saham. 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya (input) untuk menghasilkan barang atau 
jasa (output) bagi pelanggan. Setiap perusahaan memerlukan dana untuk jalannya usahanya, maka 
perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya seperi saham preferen 
(preferred stock), saham biasa (common stock), saham treasuri (treasury stock), dan obligasi (bonds) di 
pasar modal. 

 Perusahaan menghasilkan produk yaitu dapat berupa barang dan jasa. Salah satu 
perusahaan yang bergerak dibidang jasa adalah perusahaan Real Estate. Istilah real estate adalah 
sama dengan property, yang berarti barang milik tetap, atau barang tak bergerak. Dalam kamus 
bisnis, estate berarti perusahaan atau tempat tinggal. Jadi, perusahaan real estate atau perusahaan 
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pengembang dapat diartikan sebagai perusahaan yang membangun perumahan atau tempat 
tinggal 

 Return saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang 
dilakukan dalam saham atau beberapa kelompok saham melalui suatu portofolio (Fanny Puspitasari: 
2012). Return saham memiliki kaitan erat dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik 
merupakan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk meinginvestasikan sebagian modalnya untuk 
perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja perusahaan diharapkan mampu menunjang tingkat 
profitabilitas perusahaan sehingga mampu memberikan keuntungan (Return) bagi para investor. Dengan 
demikian apabila semakin tinggi laba perusahaan maka harga saham perusahaan tersbut juga akan 
meningkat. Menurut Husnan dalam Fanny (2012), Semakin tinggi return atau keuntungan yang 
diperoleh, maka semakin baik posisi pemilik perusahaan. 

Menurut Munawir (2007:37) Analisis rasio adalah suatu metode analisa 
untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau 
kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

Banyak analisis rasio keuangan yang dapat dilakukan oleh para investor sebelum mengambil 
keputusan ekonomi. Diantaranya analisis yang dapat dilakukan adalah analisis rasio solvabilitas, 
likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan sebagainya. Dan semua analisis itu dapat digunakan untuk 
mengukur kinerja perusahaan. Dengan dapat diukurnya kinerja perusahaan maka secara tidak 
langsung kita juga bisa mengukur bagaimana tingkat return saham pada perusahaan tersebut. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka dapat   
dirumuskan masalah yaitu: 

1. Apakah Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

2. Apakah Debt to Assets Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

3. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

4. Apakah Quick Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

5. Apakah Return on Assets berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

6. Apakah Return on Equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 

7. Apakah Debt To Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Current Ratio, Quick Ratio, Return on Assets 
dan Return on Equity secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 
real-estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015? 
 

 
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Laporan Keuangan 



Laporan Keuangan (2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan 
kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu, 
sedangkan menurut Martono dan Agus (2007:10) menyatakan bahwa laporan keuangan 
merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. 

Interprestasi laporan keuangan dapat dinyatakan dalam bentuk tingkat kesehatan 
perusahaan. Pada umumnya tingkat kesehatan suatu perusahaan ditentukan oleh 4 faktor yaitu: 

1. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan jangka    
pendeknya saat jatuh tempo. 

2. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya. 
3. Rentabilitas (profitability) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. 
4. Aktifitas adalah pengukuran efesiensi. Perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki 
 

Return Saham 

 Return total sering disebut return saham, yaitu perubahan kemakmuran dari perubahan harga 
saham dan perubahan pendapatan dari deviden yang diterima. Perubahan kemakmuran ini 
menunjukkan tambahan kepada kekayaan sebelumnya. Menurut Jogiyanto (2000:107), Return 
saham merupakan Hasil yang diperoleh dari investasi. Menurut Samsul (2006:291), return saham 
adalah pendapatan yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi. Pendapatan 
investasi dalam saham ini meliputi keuntungan jual beli saham, dimana jika untung tersebut 
capital gain dan jika rugi disebut capital loss. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa return saham 
adalah sejumlah penghasilan yang diterima oleh investor atas investasinya pada perusahaan 
tertentu. 

 

 

 Debt to Equity Ratio  

Debt to equity ratio adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana modal pemilik 
menutupi hutang  dan merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh 
hutang.Rumus  debt to equity ratio adalah :  

𝑫𝑬𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔

 

Debt to Assets ratio 

Rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Sehingga rasio 
ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. 

Rasio ini dihitung dengan rumus: 

 



𝑫𝑨𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕  

Current Ratio 

  Current Ratio adalah Perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar dan 
merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk kesanggupan suatu perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Rumus current ratio adalah :  

𝑪𝑹 =
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓
 

 

Quick Ratio 

 Quick Ratio disebut juga acid test rasio yang juga digunakan untuk mengukur 
kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Quick ratio dapat dihitung dengan formula : 

𝑸𝑹 =
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓 − 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒅𝒊𝒂𝒂𝒏

𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑳𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓  

 

Return On Assets 

  Return On Assets berfungsi untuk mengukur efektifitas keseluruhan dalam menghasilkan 
laba dari aktiva yang ada, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. 
Semakin besar ROA menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat pengembalian akan 
semakin besar. 

 
Rumus Return On Asset: 

𝑹𝑶𝑨 =
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 

 

Return on equity 

Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total 
ekuitas. Return on equity dapat dihitung dengan formula: 

 

Review Penelitian Terdahulu 

𝑹𝑶𝑬 =
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬 



No Peneliti / Tahun Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Zunaini & 
Brahmayanti 
(2016) 

Pengaruh Rasio Likuiditas 
Di Ukur Dengan Current 
Ratio (CR), Quick Ratio 
(QR) Dan Rasio 
Profitabilitas Di Ukur 
Dengan Return On Assets 
(ROA), Return On Equity 
(ROE) Terhadap Return 
Saham Di Perusahaan 
Otomotif Periode 2012-
2014  Di  

Bursa Efek Indonesia (BEI) 

CR, QR, 
ROA, ROE 
dan Return 
Saham 

Variabel CR, QR, ROA dan ROE 
baik secara parsial maupun 
simultan tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
Return Saham Perusahaan 
Otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2014  

2. Lisdyani (2015) Pengaruh Solvabilitas 
Pada  Return Saham  

Sebelum Dan Sesudah  
Depresiasi Nilai Rupiah  

(Studi Empiris: 
Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar Di Bei)  

DAR dan 
Return 
Saham 

Hasil  penelitian membuktikan  
bahwa  solvabilitas    tidak  

berpengaruh pada return 
saham sebelum depresiasi nilai 
rupiah, dan solvabilitas  

berpengaruh  negatif  pada  
return  saham  sesudah  
depresiasi  nilai  rupiah,  serta  

terdapat perbedaan return 
saham sebelum dan sesudah 
depresiasi nilai rupiah.   

3. Juwita (2014) Pengaruh Variabel ROA, 
ROE, DER, EPS dan PER 
terhadap Return Saham 
Perusahaan Non Bank 
LQ45 Periode 2010-2012 

ROA, ROE, 
DER, EPS, 
PER, Return 
Saham 

Secara simultan, variabel ROA, 
ROE, DER, EPS dan PER 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel Return 
Saham. Secara parsial  ROA, 
ROE, EPS dan PER memiliki 
pengaruh signifikan sementara 



variabel DER tidak terbukti 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap Return Saham. 

4. Puspitasari 
(2014) 

Analisis Pengaruh Kinerja 
Keuangan Terhadap  

Return Saham Pada 
Perusahaan Manufaktur  

Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia 

NPM, QR, 
DAR dan 
Return 
Saham 

Hasil penelitian menunjukan  

hanya variabel quick ratio yang 
memiliki  

pengaruh terhadap return 
saham. Sedangkan variabel 
lainnya yaitu net profit  

margin,debt aset ratio tidak 
berpengaruh terhadap return 
saham. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih 
variable yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.Hipotesis merupakan jawaban 
sementara atas pertanyaan penelitian. Berikut adalah Hipotesis penelitian: 

H1 = Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

H2 = Debt to Assets Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

H3 = Current Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

H4 = Quick Ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

H5 = Return on Assets berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

H6 = Return on Equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real-estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

H7 = Debt To Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Current Ratio, Quick Ratio, Return on 
Assets dan Return on Equity secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada 
perusahaan real-estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

 
METODOLOGI PENELITIAN 



 
Gambaran Umum Data Penelitian 

 
Populasi yang menjadi sampel dalam  penelitian  ini adalah Perusahaan real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Berdasarkan data dari www.idx.co.id jumlah perusahaan yang 
terdaftar di BEI tahun 2013-2015 adalah 27 perusahaan.Dari populasi tersebut diambil sampel 
dengan menggunakan metode purposive sampling.  
Adapun kriteria sampel yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 
 

1) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan pada tahun periode penelitian. 
2) Perusahaan tidak melakukan IPO pada periode penelitian. 
3) Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dalam mata uang Rupiah. 
4) Perusahaan tidak mengalami kondisi rugi sepanjang periode penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 

 
Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 
range, kurtosis dan skewnee (kemencengan distribusi). 

Hasil Uji Descriptive Statistics 
 

Descriptive Statistics 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 81 ,0471 1,9326 ,769882 ,4710706 

DAR 81 ,0450 ,6590 ,396332 ,1525546 

CR 81 ,2405 6,9133 2,021587 1,3727648 

QR 81 ,2025 5,6890 1,175330 1,0207156 

ROA 81 ,0037 ,3161 ,079893 ,0558504 

ROE 81 ,0045 ,5243 ,136198 ,0875412 

RETURN 81 -,0991 ,0708 -,000339 ,0287975 

Valid N (listwise) 81     

Sumber : Output SPSS versi 21 
 
 Rata-rata tingkat solvabilitas perusahaan perbankan periode 2013-2015 yang diukur 
menggunakan proksi rasio Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebesar 76,99%. Sementara proksi 
solvabilitas lainnya yakni rasio Debt to Asset Ratio (DAR) memiliki rata-rata sebesar 39,63%. 
Tingginya rata-rata rasio DER dibandingkan raisio DAR menunjukkan bahwa struktur aset 



perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 masih lebih 
banyak dibiayai oleh hutang dibandingkan dana pemilik. Nilai minumum dan maksimum untuk 
rasio DER adalah sebesar 4,70% dan 193,26%. Sementara nilai minimum dan maksimum untuk 
rasio DAR adalah sebesar 4,44% dan 65,90%. 

        Rasio likuiditas yang diproksikan dengan rasio Current Ratio dan  Quick Ratio memiliki 
rata-rata sebesar 202,16% dan 117,53%. Selisih yang jauh menunjukkan besarnya pengaruh 
persediaan terhadap komposisi aset lancar. Persediaan pada perusahaan real-estate berupa aset 
real estate, hotel dan bioskop yang memiliki nilai relatif tinggi sehingga mempengaruhi 
perhitungan rasio likuiditas itu sendiri. Nilai minimum dan maksimum untuk rasio CR adalah 
24,05% dan 691,32%. Sementara nilai minimum dan maksimum untuk rasio QR adalah sebesar 
20,24% dan 568,89%.  

        Rata-rata rasio profitabilitas yang diwakilkan oleh rasio Return On Assets adalah sebesar 
7,99%. Sementara rasio profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Equity memiliki 
rata-rata senilai 13,62%. Nilai minimum dan maksimum pada rasio ROA adalah sebesar 0,37% 
dan 31,61%. Sementara nilai minimum dan maskimum rasio ROE adalah sebesar 0,45% dan 
52,43%. 

 
Uji Asumsi Klasik 
 
Uji Multikolonieritas 
 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen).    Pengujian multikolinieritas 
menggunakan perbandingan nilai Tolerance dan Variable Influence Factor(VIF). Model  
dinyatakan  terbebas  dari  gangguan  multikolinearitas  jika mempunyai nilai VIF di bawah 10 
atau tolerance di atas 0,1. Dari hasil output pada tabel 4.4 dibawah ini dapat disimpulkan bahwa 
terjadi masalah multikolinieritas pada model penelitian. Hal ini dapat dilihat dari output 
pengujian dimana terdapat 4 variabel yaitu DER, DAR, ROA dan ROE yang memiliki nilai VIF 
diatas 10 

 
 

Hasil Uji Multikolonieritas setelah mengeliminasi  2 variabel 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) -,029 ,010    

DER ,016 ,007 ,264 ,908 1,102 



CR ,002 ,004 ,074 ,330 3,026 

QR ,001 ,005 ,039 ,331 3,019 

ROA ,147 ,057 ,285 ,945 1,058 

a. Dependent Variable: RETURN 

 

Uji Normalitas 
 

Uji normalitas data dipergunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara 
normal atau tidak. Uji normalitas yang dipergunakan adalah dengan melakukan analisis grafik 
Normal Probability Plot dan Uji Kolmogorov-Smirnov. Pada uji K-S, jika nilai signifikan > 0.05 
maka distribusi normal dan jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal (Ghozali, 
2013). 

 
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21, 2016 
 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dengan 
adanya terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal.Untuk memastikan data tersebut 
benar-benar berdistriusi normal maka dilakuakan uji kolmogrov smirnov dengan melihat nilai 
signifikan.Jika jumlah signifikansi lebih besar dari 0.05 maka data tersebut berdistribusi normal. 

 
 

 
 
 



Hasil Uji Normalitas dengan One Sampel K-S Test 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 81 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,02704050 

Most Extreme Differences 

Absolute ,096 

Positive ,081 

Negative -,096 

Kolmogorov-Smirnov Z ,864 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,445 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21, 2016 
 

 
Uji Autokorelasi 
 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode(t-1). Autokorelasi muncul karena 
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

 
Hasil Uji dengan menggunakan Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,344a ,118 ,072 ,0277430 1,873 

a. Predictors: (Constant), ROA, QR, DER, CR 



b. Dependent Variable: RETURN 

Dikarenakan nilai DW lebih besar dari batas atas (DU) 1,743 dan kurang dari (4-DU) 
yaitu 4 – 1,743 = 2,257, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model 
penelitian ini. 
 
Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,024 ,007    

DER ,002 ,005 ,040 ,908 1,102 

CR -,001 ,003 -,049 ,330 3,026 

QR ,000 ,003 ,009 ,331 3,019 

ROA -,058 ,038 -,179 ,945 1,058 

a. Dependent Variable: abs 

Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel-variabel 
independen lebih besar dari alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian 
terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 



 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 21, 2016 

 
Berdasarkan gambar diatas Dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 

  
Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui model atau bentuk hubungan pengaruh antar sebuah variabel dengan 
variable lainnya. 

Digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + ε 

Hasil Uji Regresi Berganda 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,029 ,010  -2,815 ,006 

DER ,016 ,007 ,264 2,334 ,022 

CR ,002 ,004 ,074 ,398 ,692 

QR ,001 ,005 ,039 ,209 ,835 

ROA ,147 ,057 ,285 2,576 ,012 

a. Dependent Variable: RETURN 

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 21, 2016 
 



Dari table diatas apat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 
 

𝑹𝑬𝑻 = −𝟎,𝟎𝟐𝟗, +𝟎,𝟎𝟏𝟔𝑫𝑬𝑹 + 𝟎,𝟎𝟎𝟐 𝑪𝑹 + 𝟎,𝟎𝟎𝟏𝑸𝑹 + 𝟎,𝟏𝟒𝟕 𝑹𝑶𝑨 + 𝜺 
 
Dari persamaan diatas dapat di jelaskan bahwa : 

1. Konstanta (a) 
Nilai konstanta (a) sebesar 0,029 menunjukkan bahwa jika variable independen yaitu Debt to 
Equity Ratio, Current Ratio, Quick Ratio dan Return on Assets bernilai 0, maka nilai return 
saham adalah sebesar −0,029. 
 

2. Nilai untuk DER (X1) yaitu Debt to Equity Ratio yang merupakan rasio 
Solvabilitas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.016. Ini menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan 1% DER akan menyebabkan kenaikan Return Saham sebesar 0.016 dengan asumsi 
bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan. 
  

3. Nilai untuk CR (X2) yaitu Current Ratio yang merupakan rasio Likuiditas 
diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.002. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% CR 
akan menyebabkan kenaikan Return Saham sebesar 0.002 dengan asumsi bahwa nilai koefisien 
variabel lain tetap atau konstan.  
 

4. Nilai untuk QR (X3) yaitu Quick Ratio yang merupakan rasio Likuiditas 
diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.001. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% QR 
akan menyebabkan kenaikan Return Saham sebesar 0.001 dengan asumsi bahwa nilai koefisien 
variabel lain tetap atau konstan.  
 

5. Nilai untuk ROA (X4) yaitu Return on Assets yang merupakan rasio 
profitabilitas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.0147. Ini menunjukkan bahwa setiap 
kenaikan 1% ROA akan menyebabkan kenaikan Return Saham sebesar 0.0147 dengan asumsi 
bahwa nilai koefisien variabel lain tetap atau konstan.  
 
 
 
Pengujian Hipotesis 
Uji Partial (Uji T) 
 

Hasil Uji T 
 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 



1 

(Constant) -,029 ,010  -2,815 ,006 

DER ,016 ,007 ,264 2,334 ,022 

CR ,002 ,004 ,074 ,398 ,692 

QR ,001 ,005 ,039 ,209 ,835 

ROA ,147 ,057 ,285 2,576 ,012 

Uji Simultan (Uji F) 
Hasil Uji Simultan 

 
ANOVAa 

 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,006 4 ,002 2,747 ,034b 

Residual ,044 76 ,001   

Total ,050 80    

a. Dependent Variable: RETURN 

b. Predictors: (Constant), ROA, QR, DER, CR 

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 21, 2016 
 
Hasil dari Uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Tampak nilai F hitung sebesar 2,549 dan nilai Sig. sebesar 0,000. 
Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,49 dan nilai signifikansi 0,046 yang 
dipeoleh lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang ditarik adalah variabel Debt To equity 
Ratio, Current Ratio, Quick Ratio dan Return On Assets secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap return saham perusahaan Real-Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2013-2015 

 
 
 

 
 



Uji Koefisien Determinasi (R²) 
 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,355a ,126 ,080 ,02404 1,874 

a. Predictors: (Constant), ROA, QR, DER, CR 

b. Dependent Variable: RETURN 

Sumber : Hasil Pengujian SPSS Versi 21, 2016 
 

Tabel tersebut memberikan nilai koefisien  determinasi  sebesar  0,080.  Terlihat  bahwa  
kemampuan  variabel  bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah relatif rendah 
yaitu hanya sebesar 8,0% saja pada model penelitian. Masih terdapat 92,0% varians variabel 
terikat  yang  belum  mampu  dijelaskan  oleh  keempat variabel  bebas  dalam  model penelitian 
ini 

 

Pembahasan 

Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham 
 
        Berdasarkan uji hipotesis dalam analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa Debt 
to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return Saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Thamrin (2012), Siburian (2013), dan Susilowati (2011). 
       Hasil ini membuktikan adanya persepsi dan tanggapan berbeda yang diberikan investor 
terkait manajemen hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Bila pada umumnya perusahaan yang 
memiliki banyak hutang dianggap sedang mengalami kondisi finansial yang buruk, maka 
investor menganggapi penggunaan hutang perusahaan real-estate sebagai dampak dari kebutuhan 
dana yang diperlukan perusahaan untuk mengembangkan usaha masing-masing. Hal ini 
didukung fakta bahwa terjadi peningkatan hutang sepanjang tahun penelitian yaitu pada tahun 
2013 sebesar Rp. 30,6 Triliyun, 2014 sebesar Rp, 33,3 Triliyun dan 2015 sebesar 37,1 Triliyun. 
Komposisi hutang yang dimiliki tiap perusahaan juga Secara rata-rata oleh lebih banyak hutang 
lancar dibandingkan hutang jangka panjang yakni sebesar 57,5%yang mengindikasikan tingginya 
aktivitas perusahaan. Semakin tinggi rasio DER mengindikasikan bahwa perusahaan lebih 
memerlukan dana operasional yang tidak mungkin terpenuhi oleh modal sendiri. Dengan 
memenuhi pendanaan perusahaan berasal dari hutang perusahaan dapat memperoleh manfaat 
seperti 1) bunga mengurangi pajak sehingga biaya hutang rendah, 2) kreditur memperoleh return 



terbatas sehingga  pemegang  saham  tidak  perlu  berbagi  keuntungan  ketika  kondisi bisnis 
sedang maju, 3) kreditur tidak memliki hak suara sehingga pemegang saham dapat 
mengendalikan perusahaan dengan penyertaan dana yang kecil (Thamrin, 2012). Dengan 
tingginya DER yang mencerminkan tingginya kebutuhan dana operasional perusahaan maka 
kondisi ini akan meningkatkan kinerja perusahaan yang akan memperbesar profitabilitas saham 
itu sendiri. Profitabilitas tinggi akan menciptakan informasi good news yang akan memperbesar 
harga saham dan retur saham yang terjadi. 
 
 
Pengaruh Current Ratio Terhadap Return Saham 
          Dari hasil pengujian secara statistik, diperoleh hasil bahwa Current Ratio (CR) tidak 
berpengaruh terhadap return saham.Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Zunaini & Brahmayanti (2016) dan Hayat (2014). Hasil ini menunjukkan bahwa 
informasi likuiditas bukan menjadi komponen yang terlalu diperhitungkan oleh investor dalam 
pemilihan investasi terhadap suatu perusahaan. Hal ini didasari oleh fakta bahwa rasio Current 
Ratio yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa perusahaan dapat membayar hutang perusahaan 
yang sudah jatuh tempo karena proporsi dari aktiva lancar tidak sepenuhnya hanya untuk 
membiayai/melunasi hutang lancar perusahaan. Rendahnya kemampuan perusahaan dalam 
melunasi utang lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki mengakibatkan investor 
cenderung tidak menaruh perhatian yang lebih terhadap saham-saham perusahaan tersebut. 
 
 
Pengaruh Quick Ratio Terhadap Return Saham 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat likuiditas yang diproksikan dengan 
rasio Quick Ratio tidak berpengaruh terhadapreturn saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Zunaini & Brahmayanti (2016).Quick Ratio adalah perbandingan 
antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk 
mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan 
aktiva yang paling likuid (quick assets) yaitu kas, surat berharga, dan piutang. Adapun 
kemungkinan penyebab tidak berpengaruhnya Quick Ratio terhadap retur saham adalah karena 
banyaknya tanggapan investor terhadap likuiditas suatu perusahaan. Sebagian investor 
menganggap likuiditas yang tinggi mengindikasikan kemampuan yang baik dalam melunasi 
hutang dan sebagian lainnya memandang likuiditas yang tinggi berarti perusahaan tidak mampu 
memaksimalkan dana yang telah tersedia. Rata-rata nilai rasio QR dalam penelitian ini 
cenderung rendah yaitu hanya 1,17 yang berarti perusahaan mampu membayar Rp. 1,17 untuk 
setiap Rp. 1,00  hutang lancar yang dimiliki. Nilai yang rendah ini mungkin sebagian investor 
anggap sebagai informasi baik dikarenakan aset likuid perusahaan sangat mampu dimaksimalkan 
sementara beberapa investor  memandang perusahaan akan kesulitan melunasi kewajiban jangka 
pendeknya. Hal inilah yang menyebabkan tidak berpengarunya rasio Quick Ratio terhadap 
Return Saham.  
 
 
Pengaruh Return On Assets Terhadap Return Saham 

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa Return On Assets 
berpengaruh positif terhadap return saham.Nilai ROA yang positif menunjukkan bahwa semakin 
besar earning power semakin efisien perputaran aset sehingga laba yang diperoleh perusahaan 



pun meningkat. Semakin  meningkat  ROA  akan  meningkatkan  return  saham.  Perusahaan 
dengan  ROA  yang  besar akan  menarik  minat  para  investor  untuk  menanamkan dananya  ke  
dalam  perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  karena ROA  yang  tinggi menunjukkan  kinerja  
semakin  baik  sehingga berdampak semakin tingginya  harga  saham  yang dibeli investor. 
Harga saham yang tinggi akan menyebabkan  return  saham  juga  semakin  tinggi. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2008), Juwita (2014) dan 
Hayat (2014). 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pengujian statistik didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
2. Debt to Assets Ratio tidak dapat dibuktikan apakah berpengaruh terhadap return saham 

pada perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
3. Current Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
4. Quick Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
5. Return on Assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
6. Return on Equity tidak dapat dibuktikan apakah berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 
7. Debt To Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Current Ratio, Quick Ratio, Return on Assets 

dan Return on Equity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 
perusahaan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. 

 

SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan terhadap penelitian yang akan datang 
agar dapat : 

1. Memperluas periode penelitian. 
2. Sampel  yang digunakan  ditambah  dan diperluas  ke  beberapa  sektor perusahaan  

sehingga menghasilkan  informasi  yang lebih akurat lagi. 
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