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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan 

Kebijakan Dividen Terhadap Return Saham pada Perusahaan Industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bei. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Pengujian data menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, 

uji multikolonearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas serta menggunakan 

analisis regresi linear berganda melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan 

koefisien determinasi (uji R2). Selama periode pengamatan data penelitian, menunjukkan 

bahwa data terdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas, uji multikolonearitas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel menyimpang dari 

asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi syarat untuk 

menggunakan model regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis secara parsial 

menunjukkan bahwa Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap Return Saham, 

Return On Asset berpengaruh terhadap Return Saham, Quick Ratio tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham dan Dividen Payout Ratio tidak berpengaruh terhadap Return 

Saham. Hasil analisis secara simultan menunjukkan bahwa Net Profit Magin, Return On 

Asset, Quick Ratio dan Dividen Payout Ratio berpengaruh terhadap Return Saham. Nilai 

koefisien determinasi bahwa 19.8% dipengaruhi oleh Net Profit Margin, Return On Asset, 

Quick Ratio dan Dividen Payout Ratio dan sisanya 80.2% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Net Profit Margin, Return On Asset, Quick Ratio, Dividen Payout 

Ratio dan Return Saham. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effect probability, liquidity, and dividend 

policy on stock returns on basic industrial and chemical companies listed on Bei. 

In this research sampling using purposive sampling. The data were tested using 

classical assumption test consisting of normality test, multicolonierity test, 

autocorrelation test and heteroscedasticity test and multiple linear regression 

analysis through partial test (t test), simultaneous test (F test) and coefficient of 

determination (R2 test). During the observation period of the research data it 

showed that the data were normally distributed. From normality test result, 

multicolonierity test, autocorrelation test and heteroscedasticity test did not found 

deviant variable from classical assumption. This indicates that the data has been 

qualified to use multiple linear regression models. Based on the result of partial 

analysis shows that net profit margin does not effect the stock return, return on 

asset effect on stock return, quick ratio does not effect the stock return and 

dividend payout ratio does not effect the stock return. The results of simultaneous 

analysis show that net profit margin, return on asset, quick ratio and dividend 

payout ratio influence on stock return. Coefficient of determination that 19.8% is 

influenced by net profit margin, return on asset, quik ratio and dividend payout 

ratio and the rest 80.2% influenced by other variable outside variable in this 

research. 

Keywords: net profit margin, return on asset, quick ratio, dividend payout 

ratio and stock return. 

Latar Belakang 

Dalam dunia investasi, investor memiliki tujuan utama untuk mendapatkan return. 

Return yang diterima oleh pemegang saham perusahaan selalu mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahun, sehingga investor membutuhkan informasi mengenai perusahaan dari 

laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan dapat memberikan informasi 

mengenai kinerja perusahaan, yang dapat dianalisa dengan menggunakan rasio keuangan 

yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. 

 Selain melihat kinerja perusahaan, investor sangat memperhatikan returrn saham 

perusahaan yang akan dibelinya. Hal ini dikarenakan investor mengharapkan keuntungan 

dari investasi tersebut.Investor dituntut untuk dapat mengetahui kondisi faktor-faktor 

eksternal dan internal yang mempengaruhi harga saham. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi return saham seperti kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, inflasi, 

kondisi politik, dan lain-lain. Faktor internal yang mempengaruhi harga saham seperti 

keputusan manajemen, kebijakan internal manajemen dan kinerja perusahaan. Perusahaan 

tidak dapat mengendalikan faktor eksternal karena faktor tersebut terjadi diluar 

perusahaan. Namun, perusahaan dapat mengendalikan faktor internal agar return saham 

mereka tidak turun. Salah satunya adalah dengan cara kinerja perusahaan. Kinerja 

perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satu cara yang umum digunakan 

adalah rasio keuangan. Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas dan rasio profitabilitas. 



 

 

 Perusahaan menetapkan kebijakan untuk menindaklanjuti perolehan laba yang 

didapat dialokasikan pada dua komponen,yaitu dividen dan laba ditahan. Pertumbuhan 

perusahaan dan dividen adalah kedua hal yang diinginkan perusahaan tetapi sekaligus 

merupakan suatu tujuan yang berlawanan. Kebijakan dividen merupakan keputusan yang 

ditetapkan oleh perusahaan terutama untuk menentukan besarnya laba yang dibagikan 

dalam bentuk dividen. Kebijakan dividen sangat penting karena mempengaruhi 

kesempatan investasi perusahaan, harga saham, struktur financial, arus pendanaan dan 

posisi likuiditas. Dengan perkataan lain, kebijakan dividen menyediakan informasi 

mengenai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan menetapkan kebijakan 

dividen berbeda-beda. 

 Kebijakan dividen mempunyai pengaruh terhadap return saham.Hal itu dapat dilihat 

dari pembagian dividen. Melalui pembagian dividen, para investor mendapat gambaran 

tentang keadaan perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan. Pembagian dividen 

kepada pemegang saham merupakan keberhasilan para pemegang otoritas keuangan 

perusahaan didalam mencapai tujuan perusahaan untuk memaksimalisasikan kekayaan 

para pemegang saham. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi hanya menggunakan Net Profit Margin 

(NPM), Return On Asset (ROA), Quick Ratio (QR), dan Dividen Payout Ratio (DPR) 

sebagai ukuran profitabilitas, likuiditas, dan kebijakan dividen karena keempat rasio ini 

yang paling sering digunakan. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas dan kebijakan dividen terhadap return saham 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

judul : “PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS , DAN KEBIJAKAN 

DIVIDEN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN INDUSTRI 

DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2011 – 2015”. 

 

Rumusan Masalah 

 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan industri dasar dan kimia ? 

2. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan industri dasar dan kimia ? 

3. Apakah Quick Ratio (QR) berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan industri dasar dan kimia ? 

4. Apakah Dividen Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan industri dasar dan kimia ? 

 

 

 

 



 

 

Landasan Teori 

 

Teori Pensignalan (Signaling Theory) 

Peran teori pensignalan bagi return saham adalah perusahaan dengan 

memberikan signal tentang rasio keuangan guna untuk memberikan informasi 

tentang kinerja perusahaan mereka kepada para investor yang membutuhkan 

informasi. Jadi teori ini berperan untuk memberikan signal informasi rasio 

keuangan yang dapat mencerminkan return yang akan didapatkan investor. Teori 

Signal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan signal kepada pengguna laporan keuangan.  

Teori Agensi (Agency Theory) 

Konsep agency teory menurut Hendriksen dan van Breda (2002) adalah suatu 

teori yang menjelaskan hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal 

mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, 

termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada 

agent.  

Analisis Fundamental  

Secara umum terdapat 2 pendekatan yang sering digunakan oleh investor 

untuk menganalisis dan menilai saham di pasar modal, yaitu analisis fundamental 

dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, 

dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai perusahaan. Analisa 

fundamental menitik beratkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan 

perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasi secara 

akurat. Untuk memperkirakan harga saham dapat digunakan analisis fundamental 

yang menganalisa kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan yang menerbitkan 

saham tersebut.  

 Profitabilitas  

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasionalnya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan 

(analisis fundamental perusahaan) karena laba perusahaan selain merupakan 

indicator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang 

dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.  

Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Rasio ini 

menginterpretasikan tingkat efisien perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan 

perusahaan menekan biaya-biaya operasionalnya pada periode tertentu. Semakin 

besar rasio ini semakin baik karena kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 



 

 

laba melalui penjualan cukup tinggi serta kemampuan perusahaan dalam menekan 

biaya-biayanya cukup baik. Sebaliknya jika rasio ini semakin turun maka 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan dianggap 

cukup rendah. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biayanya 

dianggap kurang baik sehingga investor pun enggan untuk menanamkan dananya. 

Hal tersebut mengakibatkan harga saham perusahaan ikut mengalami penurunan. 

Return On Asset (ROA)  

Return on Asset (ROA) merupakan ukuran seberapa besar laba bersih yang 

dapat diperoleh dari seluruh kekayaan (aktiva) yang dimiliki perusahaan. Dengan 

meningkatnya ROA berarti kinerja perusahaan semakin baik dan sebagai 

dampaknya harga saham perusahaan semakin meningkat. Dengan meningkatnya 

harga saham, maka return saham perusahaan yang bersangkutan juga meningkat. 

Dengan demikian ROA berhubungan positif terhadap return saham.  

Pengertian Rasio Likuiditas 

 Rasio Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan-perusahaan membayar semua kewajiban financial jangka pendek pada 

saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas 

tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi 

juga berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi 

uang kas. 

Quick Ratio (Rasio Cepat) 

Rasio ini disebut juga acid test rasio yang juga digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Perhitungan quick ratio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan. 

Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya 

rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika 

terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan yang menunjukkan kemampuan aktiva 

lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. 

Kebijakan Dividen   

Dividen adalah pembagian laba perusahaan yang besarnya telah ditetapkan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada para pemegang saham 

secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-

masing pemegang saham tersebut. 

 Rasio pembayaran dividen (Dividend Payout Ratio) yang merupakan rasio 

dividen tunai terhadap laba bersih. Jika saham preferen sedang beredar, maka 

rasio ini dihitung untuk pemegang saham biasa dengan laba bersih yang tersedia 

untuk pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan presentase laba perusahaan 

yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa perusahaan berupa dividen kas. 

Semakin tinggi dividen yang akan dibagikan oleh suatu perusahaan maka akan 



 

 

meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut, sehingga menyebabkan harga saham semakin tinggi. Aspek penting dari 

kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang sesuai diantara 

pembayaran laba sebagai dividen dengan laba perusahaan.  

Konsep Return Saham  

Adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi 

yang dilakukannya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yangdinikmati dari suatu 

investasi, tentunya investor (pemodal) tidak akan melakukan investasi. Jadi setiap 

investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan utama 

mendapatkan keuntungan yang disebut sebagai return saham baik langsung 

maupun tidak langsung, Yeye (2011).  

Pengukuran Return Saham 

 Return saham diukur dari return saham pada saat penutupan pada akhir tahun. 

Rumus menurut Dyckman et al (2011) adalah sebagai berikut : 

     

 

 

Keterangan : 

Pt    = Harga saham tahun ini 

Pt-1 = Harga saham tahun sebelumnya 

 

Kerangka Pemikiran 

 Untuk melihat pengaruh Net Profit Margin, Return on Asset, Quick Ratio dan 

Dividen Payout Ratio terhadap Return saham ditunjukkan oleh kerangka 

konseptual berikut ini : 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

                         Gambar 1: Kerangka Konseptual  

 

 

 

Return saham = 
𝑃𝑡−(𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
 x 100% 

 

NPM (X1) 

ROA (X2) 

DPR (X4) 

QR (X3)

 

  



 

 

Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Return Saham 

Net Profit Margin merupakan perbandingan antara laba dengan penjualan. Net 

Profit Margin termasuk dalam salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap penjualan. Rasio ini 

memberikan gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai 

prosentase dari penjualan. Net Profit Margin juga dapat digunakan untuk 

mengukur seluruh efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, 

penetuan harga maupun manajemen pajak (Prastowo, 1995). 

H1 :  Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham. 

 

Pengaruh Return On Asset Terhadap Return Saham 

Return on Asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset tertentu. Semakin tinggi Return On Asset suatu 

perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. 

Return on Asset suatu perusahaan perlu dipertimbangkan oleh investor dalam 

berinvestasi saham, karena Return on Asset berperan sebagai indikator efisiensi 

perusahaan dalam menggunakan asset untuk memperoleh laba. 

H2 :  Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Return   

Saham. 

 

Pengaruh Quick Ratio Terhadap Return Saham 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajibannya jangka pendeknya, penelitian ini membuktikan bahwa rasio 

likuiditas diawali dengan quick ratio yang rendah menunjukan terjadinya masalah 

dalam likuiditas Sawir (2001). Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar, kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang 

lebih likuid. Semakin rendah quick ratio akan semakin baik karena hal itu 

menunjukan bahwa porsi modal yang bersumber dari perusahaan semakin besar 

yang berarti dana dari pihak luar lebih kecil disbanding dana dari perusahaan 

sendiri. 

H3 :  Quick Ratio (QR) berpengaruh positif terhadap Return saham. 

 

Pengaruh Dividen Payout Ratio Terhadap Return Saham 

Kebijakan dividen sangat penting karena memengaruhi kesempatan investasi 

perusahaan, harga saham, struktur finansial, arus pendanaan dan posisi likuiditas. 

Dengan perkataan lain, kebijakan dividen menyediakan informasi mengenai 



 

 

performa (performance) perusahaan, oleh karena itu masing-masing perusahaan 

menetapkan kebijakan dividen yang berbeda-beda. Semakin stabil suatu 

perusahaan menetapkan pembayaran dividen semakin positif pandangan investor 

terhadap perusahaan tersebut di pasar bursa, sehingga menimbulkan naiknya 

permintaan saham, dengan naiknya permintaan saham maka diikuti pula dengan  

naiknya harga saham perusahaan tersebut. 

H4 :  Dividen Payout Ratio berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham. 

 

Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan pembahasan diatas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

H1 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

H2 : Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

H3 : Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

H4 : Dividen Payout Ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

H5 : Net Profit Margin, Return On Asset, Quick Ratio dan Dividen Payout 

Ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 

adalah termasuk jenis penelitian kausal. Penelitian kausal yaitu metode yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang berkaitan dengan 

masalah sehingga peneliti dapat menemukan proposisi hipotesis penelitian studi 

empiris yang ditujukan pada pengujian hipotesis.  

 

 



 

 

B.  Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu 

dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan bisa dianggap bisa 

mewakili populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

C. Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yang 

diperoleh dari seluruh perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011 – 2015. 

 Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs 

www.idx.co.id. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik data yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik 

dokumentasi dari data-data yang dipublikasikan oleh perusahaan industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi serta penulis 

juga mengumpulkan data dari jurnal-jurnal dan literature-literature lainnya yang 

berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Laporan keuangan tahunan (Annual Report) yang diterbitkan oleh 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

b. Harga Saham penutupan tahunan perusahaan periode 2011 -2015 

yang diperoleh melalui situs resmi www.yahoofinance.com 

c. Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas 

perusahaan periode 2011 – 2015. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif pada umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai 

variabel-variabel penelitian di dalam suatu penelitian. Analisis statistik deskriptif akan 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi yang dihasilkan dari variabel penelitian. 

Hasil analisis dengan statistik deskriptif dari sampel perusahaan industri dasar dan kimia 

dari tahun 2011 – 2015 disajikan dalam tabel berikut: 
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Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

NPM 55 .01 .28 .1287 .07464 

ROA 55 .01 .32 .1240 .06737 

QR 55 .41 6.96 2.1829 1.65900 

DPR 55 .03 .94 .3233 .17325 

RS 55 -.87 1.10 .0880 .37523 

Valid N 

(listwise) 
55 

    

 

Berdasarkan data dari table 4.2 dapat dijelaskan bahwa : 

1. Variabel Net Profit Margin (NPM) pada tabel memiliki nilai minimum 

0.01 dan nilai maksimum 0.28 dengan rata-rata sebesar 0.1287 dan standar 

deviasi 0.07464.  

2. Variabel Return On Asset (ROA) pada tabel memiliki nilai minimum 0.01 

dan nilai maksimum 0.32 dengan rata-rata sebesar 0.1240 dan standar 

deviasi 0.06737.  

3. Variabel Quick Ratio (QR) pada tabel memiliki nilai minimum 0.41 dan 

nilai maksimum 6.96 dengan rata-rata sebesar 2.1829 dan standar deviasi 

1.65900.  

4. Variabel Dividen Payout Ratio (DPR) pada tabel memiliki nilai minimum 

0.03 dan nilai maksimum 0.94 dengan rata-rata sebesar 0.3233 dan standar 

deviasi 0.17325.  

5. Variabel Return Saham (RS) pada tabel memiliki nilai minimum -0.87 dan 

nilai maksimum 1.10 dengan rata-rata sebesar 0.0880  dan standar deviasi 

0.37523.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Normalitas 

           One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 55 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.32326239 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .095 

Positive .095 

Negative -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .705 

Asymp. Sig. (2-tailed) .703 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Dari hasil pengolahan data Tabel 4.2 diperoleh besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0.705 dan signifikan pada 0.703. Nilai signifikan lebih besar dari 

0.05 maka H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Data yang 

berdistribusi normal tersebut juga dapat dilihat pada grafik histogram dan grafik 

p-plot data. 

 

 

Grafik normal p-plot pada menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar garis 

diagonal. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Multikolonieritas 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1        (Constant) 

NPM 

ROA 

QR 

 DPR 

 

 

.195 

.318 

.538 

.592 

 

5.119 

3.147 

1.858 

1.689 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 seluruh variabel menunjukkan nilai Tolerance > 0,05 

dan seluruh nilai VIF < 10. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa semua data 

(variabel) tidak terkena atau terjadi multikolonieritas. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi Return saham perusahaan industri dasar dan kimia yang 



 

 

terdaftar di BEI berdasarkan masukan variabel independen NPM, ROA, QR dan 

DPR. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's rho Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 55 

NPM Correlation 

Coefficient 

-.001 

Sig. (2-tailed) .992 

N 55 

ROA Correlation 

Coefficient 

-.021 

Sig. (2-tailed) .879 

55 N 

QR Correlation 

Coefficient 

-.136 

Sig. (2-tailed) .322 

N 55 

DPR Correlation 

Coefficient 

                     .044             

Sig. (2-tailed) .748 

N 55 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel independen > 0,05. Hal ini terlihat dari nilai NPM 0,992 

> 0,05, ROA 0,879 > 0,05, QR 0,322 > 0,05, dan DPR 0,748 > 0,05. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas 

dari masalah heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

           Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .508a .258 .198 .33594 2.208 

a. Predictors: (Constant), DPR, NPM, QR, ROA 



 

 

b. Dependent Variable: RS 

Dari hasil tabel diatas hasil uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai 

tabel Durbin-Watson. Hasil nilai tabel Durbin-Watson pada sampel sebesar 55 

adalah didapatkan nilai dU sebesar 1.4136, nilai 4-dU sebesar 2.5864. Dengan 

nilai Durbin-Watson sebesar 2.208 yang terletak antara nilai dU (1.4136) dan 

4-dU (2.5864), maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji autokorelasi 

Durbin-Watson tidak terletak autokorelasi pada data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Hasil Analisi Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.197 .147  

-.090 

-1.344 .185 

 NPM -.453 1.386 -.327 .745 

ROA 3.133 1.204 .563 2.603 .012 

 QR .006 .038 .027 .160 .874 

DPR -.180 .343 -.083 -.526 .601 

a. Dependent Variabel : RS 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka didapatlah persamaan regresi sebagai 

berikut: 

     Keterangan : 

1. Konstanta sebesar -0.197 menunjukkan bahwa apabila variabel 

independen ditiadakan maka Return Saham adalah sebesar -0.197. 

2. b1 sebesar -0.453 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Net Profit 

Margin sebesar 1 maka akan dikuti oleh kenaikan  Return Saham 

sebesar -0.453 dengan asumsi variabel lain tetap. 

3. b2 sebesar 3.133 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Return On 

Asset sebesar 1 maka akan diikuti oleh kenaikan  Return Saham 

sebesar  3.133 dengan asumsi variabel lain tetap. 

4.  b3 sebesar 0.006 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Quick Ratio 

sebesar 1 maka akan diikuti oleh kenaikan Return Saham sebesar 

0.006 dengan asumsi variabel lain tetap. 

5. b4 sebesar -0.180 menunjukkan bahwa setiap penurunan Dividen 

Payout Ratio sebesar 1 maka akan diikuti oleh penurunan Return 

Saham sebesar -0.180 dengan asumsi variabel lain tetap. 
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Uji Parsial (Uji t) 

Hasil Uji t 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.197 .147  

-.090 

-1.344 .185 

 NPM -.453 1.386 -.327 .745 

ROA 3.133 1.204 .563 2.603 .012 

 QR .006 .038 .027 .160 .874 

DPR -.180 .343 -.083 -.526 .601 

 

Hasil pengujian statistik t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai  berikut: 

1.      Pengaruh Net Profit Margin terhadap Return Saham. Nilai signifikansi 

atau probabilitas untuk variabel NPM adalah 0.745 (lebih besar dari 0,05). 

Sedangkan nilai t-hitung adalah -0.327 dan nilai t-tabel 2.008 (α = 0,05; 

df = 55-1-4 (n-1-k) = 50 dengan demikian t-hitung < t-tabel (-0.327 < 

2.008). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, 

artinya NPM secara parsial tidak berpengaruh terhadap Return Saham 

pada perusahaan industri dasar dan kimia pada tingkat kepercayaan 95%. 

2.        Pengaruh Return On Asset terhadap Return Saham. Nilai Signifikansi 

           atau probabilitas untuk variabel ROA adalah 0.012 (lebih kecil dari 0.05). 

Sedangkan nilai t-hitung adalah 2.603 dan nilai t-tabel 2.008 (α = 0,05; df 

= 55-1-4 (n-1-k) = 50 dengan demikian t-hitung < t-tabel (2.603 < 2.008). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, artinya 

ROA secara parsial berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan 

industri dasar dan kimia pada tingkat kepercayaan 95%. 

3.    Pengaruh Quick Ratio terhadap Return Saham. Nilai signifikansi atau 

probabilitas untuk variabel QR adalah 0.874 (lebih besar dari 0.05). 

Sedangkan nilai t-hitung adalah 0.160 dan nilai t-tabel 2.008 (α = 0,05; df 

= 55-1-4 (n-1-k) = 50 dengan demikian t-hitung < t-tabel (0.160 < 2.008). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

QR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan industri dasar dan kimia pada tingkat kepercayaan 95%. 

5. Pengaruh Dividen Payout Ratio terhadap Return Saham. Nilai Signifikansi 

atau probabilitas untuk variabel DPR adalah 0.601 (lebih besar dari 0,05). 

Sedangkan nilai t-hitung adalah -0.526 dan nilai t-tabel 2.008 (α = 0,05; df 

= 55-1-4 (n-1-k) = 50 dengan demikian t-hitung < t-tabel (-0.526 < 2.008). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, artinya 

DPR secara parsial tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada 

perusahaan industri dasar dan kimia pada tingkat kepercayaan 95%. 

 



 

 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Hasil Uji F 

            ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1.960 4 .490 4.342 .004b 

Residual 5.643 50 .113   

Total 7.603 54    

a. Dependent Variable: RS 

b. Predictors: (Constant), DPR, NPM, QR, ROA 

 

Dari uji ANOVA (Analysis of Variance) pada tabel 4.7 diatas didapat F-hitung 

sebesar 4.342 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004 (lebih kecil dari 0,05). 

Sedangkan F-tabel diketahui sebesar 2.560 (dfpembilang =4; dfpenyebut = 50). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa F-hitung < F-tabel (4.342 < 

2.560) maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel 

Net Profit Margin, Return On Asset, Quick Ratio, dan Dividen Payout Ratio secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.  

 

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .508a .258 .198                                 .33594 

a. Predictors: (Constant), dpr, npm, qr, roa 

b. Dependent Variable: rs 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa Nilai Adjusted R Square 

atau koefisien adalah sebesar 0.198. Angka ini mengidentifikasikan bahwa Return 

Saham mampu dijelaskan oleh Net Profit Margin, Return On Asset, Quick Ratio, 

dan Dividen Payout Ratio 19.8% sedangkan selebihnya 80.2% dijelaskan oleh 

sebab-sebab lain. 

 

 

 

 



 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program SPSS 20 diatas 

secara parsial diketahui bahwa ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara 

variabel Return On Asset terhadap Return Saham, sedangkan Net Profit Margin, 

Quick Ratio dan Dividen Payout Ratio tidak ditemukan adanya pengaruh yang 

signifkan terhadap Return Saham pada perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, namun secara simultan diketahui bahwa 

ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Net Profit Margin, 

Return On Asset, Quick Ratio dan Dividen Payout Ratio terhadap Retun Saham 

pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil ini mendukung dengan semua hipotesis awal 

dan juga hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa NPM, ROA, QR dan 

DPR berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham. 

Nilai Adjusted R Square atau koefisien adalah sebesar 0.198. Angka ini 

mengidentifikasikan bahwa Return Saham mampu dijelaskan oleh Net Profit 

Margin, Return On Asset, Quick Ratio, dan Dividen Payout Ratio 19.9% 

sedangkan selebihnya 80.2 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

Variabel Net Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. Hal ini ditunjukkan dari t-hitung < t-tabel (-0.327 < 

2.008), dengan tingkat signifikansi 0.745 (lebih besar dari 0,05). Maka dapat 

diputuskan bahwa H1 (Hipotesis Pertama) ditolak, sehingga dapat diartikan 

variabel independen Net Profit Margin (NPM) tidak memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap Return Saham, dengan kata lain Net Profit Margin tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2015. Hasil ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chadina Ari Astuti et al (2014) yang 

menunjukkan bahwa variabel NPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Return Saham.  

Variabel Return On Asset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham. Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung > t-tabel (2.603 < 2.008), 

dengan tingkat signifikansi 0.012 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat diputuskan 

bahwa H2 (Hipotesis Kedua) diterima, sehingga dapat diartikan variabel 

independen Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

Return Saham, dengan kata lain Return On Asset berpengaruh signifikan terhadap 

Return Saham pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

periode 2011 – 2015. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fitri Astuti (2013) yang menunjukkan bahwa Return On Asset memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. 



 

 

Variabel Quick Ratio (QR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. Hal ini ditunjukkan dari -t-hitung > t-tabel (0.160 < 

2.008), dengan tingkat signifikansi 0.874 (lebih besar dari 0,05). Maka dapat 

diputuskan bahwa H3 (Hipotesis Ketiga) ditolak, sehingga dapat diartikan variabel 

independen Quick Ratio (QR) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

Return Saham, dengan kata lain Quick Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

BEI periode 2011 – 2015. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lusi Puspitasari (2013) yang mengatakan bahwa Quick Ratio (QR) 

memiliki pengaruh terhadap Return Saham. 

Variabel Dividen Payout Ratio (DPR) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return Saham. Hal ini ditunjukkan dari -t-hitung > -t-tabel (-

0.526 < 2.008), dengan tingkat signifikansi 0.601 (lebih besar dari 0,05). Maka 

dapat diputuskan bahwa H4 (Hipotesis Keempat) ditolak, sehingga dapat diartikan 

variabel independen Dividen Payout Ratio (DPR) tidak memiliki pengaruh secara 

parsial terhadap Return Saham, dengan kata lain Dividen Payout Ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return Saham pada perusahaan industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2011 – 2015. Hasil ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anggeris W (2014) yang 

mengatakan bahwa Dividen Payout Ratio (DPR) memiliki pengaruh terhadap 

Return Saham. 

Secara simultan dari  hasil pengujian dapat disimpulkan Net Profit Margin 

(NPM), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), 

Quick Ratio (QR) dan Dividen Payout Ratio (DPR) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen Return Saham. Hal ini ditunjukkan dari jumlah F-

hitung < F-tabel (4.342 < 2.560) dengan signifikansi sebesar 0.004, (lebih kecil 

dari 0,05). Maka dapat diputuskan bahwa H5 diterima, sehingga dapat diartikan 

variabel independen Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), Quick 

Ratio (QR) dan Dividen Payout Ratio (DPR) memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap Return Saham pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

BEI periode 2011 – 2015. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas dan 

kebijakan dividen yang masing-masing diproksikan oleh Net Profit Margin, 

Return On Asset, Quick Ratio dan Dividen Payout Ratio terhadap Return Saham 

pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015, dapat disimpulkan bahwa: 



 

 

1. Rasio Profitabilitas yang di proksikan oleh Net Profit Margin (NPM) dan 

Return On Asset (ROA), dimana NPM berpengaruh tidak signifikan terhadap 

return saham sedangkan ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan industri dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015. 

2.  Rasio Likuiditas yang diproksikan oleh Quick Ratio (QR) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap return saham pada perusahaan industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

3. Kebijakan Dividen yang diproksikan oleh Dividen Payout Ratio (DPR) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

4. Hasil analisis dengan menggunakan uji F dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa NPM, ROA, QR, dan DPR secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap return saham pada perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi calon investor yang ingin berinvestasi pada saham, sebaiknya lebih 

mempertimbangkan faktor ROA karena faktor tersebut terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap return saham pada perusahaan industri 

dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Bagi peneliti dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian 

lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnya, seperti inflasi, tingkat 

suku bunga dan faktor-faktor eksternal. 

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian, sehingga 

akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pasar modal 

Indonesia. 
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