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ABSTRAK 

Rahmad Ramadhan, 2017. “Pengaruh Faktor-Faktor Internal dan Eksternal 

Perusahaan Terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013” 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor internal 

dan eksternal perusahaan terhadap returnsahampada perusahaan bidang 

manufaktur sektor industri barang konsumsiyang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2009-2013, dengan metode purposive sampling diperoleh 19 perusahaan 

sebagai sampel dan data populasi sebanyak 36 perusahaan. 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan regresi 

liner berganda. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa inflasi, kurs, 

suku bunga SBI, Current Rasio, Return On Asset, dan Return On Equitysecara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Secara 

individuinflasiberpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Kurs, suku 

bunga SBI, Current Rasio, Return On Asset, dan Return On Equity tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Kata Kunci: inflasi,kurs, suku bunga SBI, Current Rasio, Return On Asset, dan 

Return On Equity, Return Saham 

 

A. PENDAHULUAN 

Return saham merupakan salah satu faktor utama yang sering menjadi 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi saham. Menurut Puspitasari 

(2012) Return saham adalah suatu tingkat pengembalian saham yang diharapkan 

atas investasi yang dilakukan dalam saham atau beberapa kelompok saham 

melalui suatu portofolio. Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi pada saham. Pengukuran return saham diperoleh dari perubahan harga 

saat menjual dikurangi dengan harga saat awal membeli.  

Semakin baik tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan maka diharapkan 

harga saham meningkat dan akan memberikan keuntungan (return) saham bagi 

investor, karena return saham merupakan selisih antara harga saham sekarang dan 
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harga saham sebelumnya. Return saham yang tinggi merupakan salah satu daya 

tarik bagi investor untuk menanamkan dananya di pasar modal. Dengan demikian 

kalau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat maka harga 

saham juga meningkat (Puspitasari, 2012).Investor yang aktif akan selalu mencari 

informasi sebanyak mungkin dalam membantu pengambilan keputusan investasi. 

Menurut Robert Ang (1997) dalam Subalno (2009), ada dua faktor yang 

mempengaruhi return suatu investasi yaitu pertama, faktor internal perusahaan 

seperti kualitas dan reputasi manajemennya, struktur permodalannya, struktur 

hutang perusahaan dansebagainya, kedua adalah faktor eksternal, misalnya 

pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, perkembangan 

sektor industrinya, faktor ekonomi misalnya terjadinya inflasi, nilai tukar 

mata uang domistik terrhadap mata uang asing, tingkat suku bunga dan 

sebagainya.Return secara teoritis pada berbagai sekuritas dipengaruhi oleh kondisi 

perusahaan (internal), industry dan ekonomi makro (eksternal), sebagaimana telah 

diteliti sebelumnya oleh hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya 

variabelyang berpengaruh terhadap Return saham, yaitu : Penelitian Ellen Rusliati 

dan Nurul Fathoni (2011) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap return saham, sedangkan hasil penelitian Livia Halim (2013) 

menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham.Penelitian Livia Halim (2013) menunjukkan bahwa Kurs berpengaruh 

signifikan terhadap return saham,sedangkan hasil penelitian Patar, Darminto dan 

Saifi (2014) menyatakan bahwa Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham.PenelitianEllen Rusliati dan Nurul Fathoni (2011) menunjukkan 

bahwa Suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan 

hasilLivia Halim (2013)menyatakan bahwa Suku bunga SBI tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham.Penelitian Ratna Prihantini (2009) menunjukan 

bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

sedangkanPenelitian Subalno (2009) menunjukan bahwa Current Ratio (CR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.Penelitian Septy 

Kurnia Fidhayatin dan Nurul Hasanah Uswati Dewi (2009) menunjukan bahwa 

Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap return saham., 

sedangkan penelitianYeye Susilowati dan Tri Turyanto (2011), menunjukkan 

Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap return  

saham.Penelitian Ratna Prihantini (2009) menunjukan bahwa Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan penelitian 

Penelitian Subalno (2009) menunjukkan Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

pengaruh  signifikan terhadap return saham. 

Melihat masih banyaknya perbedaan hasil penelitian yang mempengaruhi 

return saham. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan terhadap 

returnsaham. 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di latar belakang yang dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis mencoba menyusun beberapa rumusan masalah, yaitu:  

1) Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013? 

2) Apakah nilai kurs berpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013? 

3) Apakah tingkat suku bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013? 

4) Apakah Current Asset (CR) berpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013? 

5) Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013? 

6) Apakah Debt to Equity Ratio (DER)berpengaruh signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013? 

7) Apakah faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2013 ? 

 

 

B. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Return Saham 

Saham adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan pemegangnya atas 

perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut (emiten). Perusahaan yang 

berbentuk PT dapat menjual sahamnya kepada investor apabila perusahaan 

tersebut sudah go public. Perusahaan yang telah go public tersebut menjual 

sahamnya di Bursa Efek dengan cara mendaftarkan saham-sahamnya di Bursa 

Efek tersebut. Sedangkan Return adalah laba atau suatu investasi yang biasanya 

dinyatakan sebagai tarif presentase tahunan. Return saham merupakan tingkat 

pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang dilakukan dalam saham 

atau beberapa kelompok saham melalui suatu portofolio. Return saham ini dapat 

dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan di pasar modal. 

(Puspitasari, 2012) 

Pada umumnya, nilai return yang sering digunakan adalah return total. 

Return pada dasarnyadibagi menjadi dua jenis yaitu capital gain/loss dan yield. 

Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan 

harga periode lalu (Sari ,2013).  
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Maka Capital gain (loss) dapat dihitung sebagai berikut: 

Capital gain (loss) = 
𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
    

Keterangan : 

Pt  = Harga saham periode sekarang 

Pt-1  = Harga saham periode sebelumnya 

Sehingga return saham erat hubungannya dengan harga saham. Fluktuasi 

return saham terjadi karena harga saham di pasar modal selalu berubah-ubah dari 

waktu ke waktu.Menurut Alwi (2008:87), Faktor-faktor yang mempengaruhi 

fluktuasi harga saham berasal dari faktor internal dan faktor 

eksternalperusahaan.faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham 

yaitu: 

1) Faktor Internal  

a) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti 

pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.  

b) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti 

pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.  

c) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi.  

d) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian dan diakuisisi.  

e) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.  

f) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

g) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earning Per 

Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain. 

2) Faktor Eksternal  

a) Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan 

dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan 

deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

b) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya.  

c) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaan trading.  

d) Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara.  

e) Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. 
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Variabel independen dalam penelitian ini terbagi dua yaitu faktor internal 

dan faktor ekstenal. Namun karena tidak semua faktor yang mempengaruhi return 

saham selalu ada disetiap satu periode tahun yang diteliti, maka penelitian ini  

memfokuskan pada beberapa faktor saja. Variabel faktor internal yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Current Asset, Return On Equity, danDebt to Equity 

Ratio sedangkan untuk variabel faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah inflasi, nilai kurs, dan tingkat suku bunga SBI. 

Inflasi 

Menurut Raharjo (2009), Inflasi adalah kenaikan harga secara umum, atau 

inflasi dapat juga dikatakan sebagai penurunan daya beli uang. Dengan demikian 

tingginya tingkat inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan juga 

meningkatnya harga faktor produksi. Artinya inflasi dapat mempengaruhi laba 

perusahaan. Sehingga, semakin tingginya inflasi akan semakin menurunkan 

tingkat profitabilitas perusahaan.  

Halim (2013) menyatakan Jika profit menurun, perlahan-lahan kinerja 

perusahaan juga akan menurun. Hal ini merupakan informasi buruk bagi trader, 

sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya minat investor terhadap saham 

perusahaan tersebut. 

Menurut Rusliati dan Fathoni (2011) menurunnya minat investor terhadap 

saham perusahaan akan berpengaruh terhadap penurunan harga saham dan 

berdampak pada penurunan return investor. Berdasarkan uraian diatas, inflasi 

mempunyai pengaruh negative terhadap return saham. 

Kurs 

Sukirno (2012) dalam Halim (2013) menyatakan bahwa Nilai tukar valuta 

asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestic (rupiah)yang dibutuhkan 

untuk memperoleh satu unit mata uang asing.Menurut  Sulbano (2009), Kurs juga 

dapat didefinisikan sebagai harga 1 unit mata uang domestik dalamsatuan valuta 

asing. 

Halim (2013) menyatakan nilai kurs yang menguat menandakan 

perekonomian yang berkembang dan menarik untuk kegiatan investasi. Menurut 

Subalno (2009) Melemahnya nilai tukar domestik terhadap mata uang asing 

(seperti rupiah terhadap dollar) memberikan pengaruh yang negatif terhadap pasar 

ekuitas karenapasar ekuitas menjadi tidak memiliki daya tarik. Menurut Sunariyah  

(2003) dalam Halim (2013) Apabila IDR mengalami apresiasi, minat investor 

berinvestasi dalam pasar modal juga mengalami peningkatan. Hal ini akan 

menyebabkan kenaikan harga saham dan return saham 

Suku Bunga SBI 

Menurut Amin (2012)  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat 

berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/ bunga. SBI 

merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk 

mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat 

menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Sertifikat BI dapat dijadikan 

sebagai alternative investasi bagi investor. Tingkat suku bunga SBI juga 

mempengaruhi tingkat bunga deposito bank-bank komersial swasta.  
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Hasanah dan Suntoyo (2012;61) menyatakan tingkat pengembalian (rate 

of return) investasi harus lebih tinggi daripadapembayaran tingkat bunganya. 

sehingga kondisinya akan berpengaruh pada aktifitas investasi pada 

saham.Tandelilin (2001) dalam subalno (2009) menyatakan Tingkat suku bunga 

yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yangdiisyarakatkan 

atas investasi pada suatu saham. Di samping itu tingkat suku bunga yang 

meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada saham 

danmemindahkannya pada investasi berupa tabungan ataupun deposito.Semakin 

tinggi tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan semakinmenurunnya minat 

investor untuk berinvestasi pada saham,sehingga mempengaruhi harga saham dan 

return sahamnya. 

Current Ratio (CR) 

Current ratio merupakan salah satu dari rasio likuiditas. Rasio Likuiditas 

adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar (Current ratio)adalah rasio  yang 

menunjukan ketersediaan  aset lancar  untuk memenuhi kewajiban lancar 

(Subramanyam dan Wild ,2010;45).  

Selfiamaidar (2014) menyatakan Current ratio (CR) dapat dihitung 

dengan cara membandingkan antara total asset lancar (current assets) dengan total 

hutang lancar (current liabilities). 

CR =
Total aset lancar

Total hutang lancar
 

Puspitasari (2012), menyatakan Current ratio yang tinggi memberikan 

indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek dalam arti setiap saat 

perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban financial 

jangka pendeknya. menurut Selfiamaidar (2014), Semakin baiknya kondisi asset 

lancar dalam suatu perusahaan, maka perusahaan memiliki kemampuan yang 

lebih untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan pertumbuhan penjualan dan 

laba yang lebih besar. Kondisi yang demikian dapat meningkatkan kepercayaan 

investor serta meningkatkan nilai saham dan tingkat pengembalian (return) saham 

perusahaan tersebut.  

Return On Equity (ROE) 

Return on equity (ROE) merupakan salah satu rasio Profitabilitas. Rasio 

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan sumber daya yang dimiliki. Menurut Ratih, Apriatni, 

dan Saryadi (2013)Return On Equity (ROE) adalah rasio profibilitas yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kembalian perusahaan atau efektifitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang menjadi hak pemilik modal 

sendiri.ROE merupakan keuntungan bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri, 

yang mengukur tingkat hasil pengembalian dari modal pemegang saham (modal 

sendiri) diinvestasikan ke dalam perusahaan. 

Menurut Darsono (2005:57), ROE diperoleh dari laba bersih dibagi rata-

rata ekuitas. Rata–rata ekuitas diperoleh dari ekuitas awal periode ditambah akhir 

periode dibagi dua. Sehingga ROE dapat dihitung sebagai berikut: 

ROE =
Laba Bersih Setelah Pajak

rata − rata 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Menurut Nurhikmah (2012), Return on equity (ROE) berguna untuk 

melihat besarnya pengembalian yang diberikan oleh perusahaan atas setiap rupiah 

modal dari pemilik. Rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam 

memaksimalkan tingkat pengembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi 

rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang besar 

pada pemegang saham. 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Puspitasari (2012), “Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio 

hutang terhadap modal. Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh hutang, Debt to Equity Ratio (DER) menekankan pada peran penting 

pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan presentase aktiva 

perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang.” 

Puspitasari (2012), menyatakan Debt to equity ratio merupakan rasio yang 

membandingkan total hutang dengan total ekuitas dari pemegang saham. 

DER =
Total kewajiban

total hutang
 

Semakin tinggi rasio DER  menggambarkan gejala yang kurang baik bagi 

perusahaan. Menurut Puspitasari (2012), tingkat DER yang tinggi menunjukkan 

komposisi total hutang yang semakin besar dibandingkan dengan total modal 

sendiri, sehingga hal ini akan memberi dampak pada beban perusahaan terhadap 

pihak eksternal (kreditur) yang semakin besar pula. perusahaan yang sumber 

modalnya sangat tergantung dari pihak eksternal akan mengurangi minat investor 

untuk berinvestasi di perusahaan yang bersangkutan. Penurunan minat investor 

dalam menanamkan dananya ini akan berdampak pada penurunan harga saham 

perusahaan, sehingga return perusahaan juga semakin menurun. 

Kerangka Berfikir 

Ada enam variabel independen yang diteliti pengaruhnya terhadap variabel 

dependennya, yaitu: inflasi, Kurs, suku bunga,CR, ROE, dan DER. Variabel 

independen tersebut akan diteliti pengaruhnya terhadap return saham.  

Ada sembilan rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini. 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, 

pengaruh variabel independen faktor internal terhadap variabel dependen secara 

simultan, pengaruh variabel independen faktor eksternal terhadap variabel 

dependen secara simultan, dan perbandingan pengaruh faktor internal dan 

eksternal terhadap variabel dependen. 

Untuk mempermudah alur pemikiran yang ada maka peneliti memberikan 

model pemikiran sebagai berikut: 
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Diagram Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis 

 

 

Pengaruh Inflasi terhadap Return Saham 

Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan juga meningkatnya 

harga faktor produksi. Artinya inflasi dapat mempengaruhi laba perusahaan. 

Sehingga, semakin tingginya inflasi akan semakin menurunkan tingkat 

profitabilitas perusahaan.  

Halim (2013) menyatakan Jika profit menurun, perlahan-lahan kinerja 

perusahaan juga akan menurun. Hal ini merupakan informasi buruk bagi trader, 

sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya minat investor terhadap saham 

perusahaan tersebut. Rusliati dan Fathoni (2011) menyatakan turunnya minat 

investor terhadap saham perusahaan akan berpengaruh terhadap penurunan harga 

saham dan berdampak pada penurunan return investor.  

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian Rusliati dan Fathonni (2011) 

yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

return saham. Berdasarkan uraian diatas, inflasi mempunyai pengaruh negatif 

terhadap return saham 

PengaruhKurs terhadap Return Saham 

Menurut Subalno (2009) Melemahnya nilai tukar domestik terhadap mata 

uang asing (seperti rupiah terhadap dollar) memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap pasar ekuitas karena pasar ekuitas menjadi tidak memiliki daya tarik. 

Menurut Sunariyah  (2003) dalam Halim (2013) Apabila IDR mengalami 

apresiasi, minat investor berinvestasi dalam pasar modal juga mengalami 

peningkatan. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga saham dan return saham. 

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian Subalno (2009) dan Halim 

(2013)yang menunjukkan bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. Berdasarkan uraian diatas, kurs mempunyai pengaruh positif  

terhadapreturn saham 

H9 

H7 

H6 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 

X5=ROE 

X4=CR 

X3=Suku 
bunga SBI 

X2=Kurs 

Y= Return Saham 

X1=Inflasi 

X6=DER 
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PengaruhSuku bunga SBI terhadap Return Saham 

Tandelilin (2001) dalam subalno (2009) menyatakan Tingkat suku bunga 

yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang diisyarakatkan 

atas investasi pada suatu saham. Di samping itu tingkat suku bunga yang 

meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan 

memindahkannya pada investasi berupa tabungan ataupun deposito. Semakin 

tinggi tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan semakin menurunnya minat 

investor untuk berinvestasi pada saham, sehingga mempengaruhi harga saham dan 

return sahamnya. 

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian Subalno (2009) dan yang 

menunjukkan bahwa suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

return saham. Berdasarkan uraian diatas, suku bunga SBI mempunyai pengaruh 

negatif  terhadapreturn saham 

PengaruhCurrent Ratio terhadap Return Saham 

Puspitasari (2012), menyatakan Current ratio yang tinggi memberikan 

indikasi jaminan yang baik bagi kreditor jangka pendek dalam arti setiap saat 

perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban financial 

jangka pendeknya. menurutSelfiamaidar (2014), Semakin baiknya kondisi asset 

lancar dalam suatu perusahaan, maka perusahaan memiliki kemampuan yang 

lebih untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan pertumbuhan penjualan dan 

laba yang lebih besar. Kondisi yang demikian dapat meningkatkan kepercayaan 

investor serta meningkatkan nilai saham dan tingkat pengembalian (return) saham 

perusahaan tersebut. 

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian Prihantini (2009) yang 

menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

return saham. Berdasarkan uraian diatas, current ratio mempunyai pengaruh 

positif  terhadapreturn saham 

Pengaruh Return On Equity terhadap Return Saham 

Menurut Nurhikmah (2012), Return on equity (ROE) berguna untuk 

melihat besarnya pengembalian yang diberikan oleh perusahaan atas setiap rupiah 

modal dari pemilik. Rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam 

memaksimalkan tingkat pengembalian pada pemegang saham. Semakin tinggi 

rasio ini akan semakin baik karena memberikan tingkat kembalian yang besar 

pada pemegang saham.minat investor berinvestasi pada perusahaan juga 

mengalami peningkatan. Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga saham dan 

return saham. 

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian Fidhayatin dan Dewi (2009) 

yang menunjukkan bahwa return on equity berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Berdasarkan uraian diatas, return on equity mempunyai pengaruh positif  

terhadapreturn saham 

PengaruhDept to Equity Ratio terhadap Return Saham 

Semakin tinggi rasio DER  menggambarkan gejala yang kurang baik bagi 

perusahaan. Menurut Puspitasari (2012), tingkat DER yang tinggi menunjukkan 

komposisi total hutang yang semakin besar dibandingkan dengan total modal 

sendiri, sehingga hal ini akan memberi dampak pada beban perusahaan terhadap 

pihak eksternal (kreditur) yang semakin besar pula. perusahaan yang sumber 
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modalnya sangat tergantung dari pihak eksternal akan mengurangi minat investor 

untuk berinvestasi di perusahaan yang bersangkutan. Penurunan minat investor 

dalam menanamkan dananya ini akan berdampak pada penurunan harga saham 

perusahaan, sehingga return perusahaan juga semakin menurun. 

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian Ratih, Apriatni, dan 

Saryadi(2013)dan Itabillah (2014) yang menunjukkan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Berdasarkan uraian 

diatas, debt to equity ratio mempunyai pengaruh negatif  terhadapreturn saham. 

Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hubungan antar variabel dependen 

dengan variabel independen yang telah diuraikan dan digambarkan pada bagian 

terdahulu, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 

Ha1 : Ada pengaruh signifikan antara inflasi terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

Ha2 : Ada pengaruh signifikan antara nilai kurs terhadap return saham pada 

perusahaan manuperusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

Ha3: Ada pengaruh signifikan antara tingkat suku bunga SBI terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

Ha4: Ada pengaruh signifikan antara Current Ratio terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013 

Ha5 : Ada pengaruh signifikan antara Return On Equity terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

Ha6: Ada pengaruh signifikan antara Debt to Equity Ratio terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

Ha7 Apakah faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013 

 

C. METODE PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalahperusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2009 sampai dengan 2013  

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu 

variabel dependen dan variabel independen.  

1) Variabel terikat (Dependen) adalah variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah return saham. 
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2) Variabel bebas (Independen) adalah varaibel yang mempengaruhi variable 

terikat entah secara positif atau negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan inflasi, nilai kurs, tingkat suku bunga SBI, Current Asset, 

Return On Equity,dan Dept to Equity Ratio. 

Variabel terikat (Dependen variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah return saham.Return saham 

merupakan tingkat pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang 

dilakukan dalam saham atau beberapa kelompok saham melalui suatu portofolio. 

Return saham ini dapat dijadikan sebagai indikator dari kegiatan perdagangan di 

pasar modal. (Puspitasari, 2012) 

Pada umumnya, nilai return yang sering digunakan adalah return total. 

Return pada dasarnyadibagi menjadi dua jenis yaitu capital gain/loss dan 

yield.Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif 

dengan harga periode lalu (Sari ,2013). Maka Capital gain (loss) dapat dihitung 

sebagai berikut: 

Capital gain (loss) = 
𝑷𝒕−𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏
     

     

Keterangan : 

Pt  = Harga saham periode sekarang 

Pt-1  = Harga saham periode sebelumnya 

Data harga saham yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menghitung 

return saham adalahharga saham akhir tahun pada saat closedari perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi  yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesiaperiode tahun 2009 – 2013. Sumber data yaitu dari situs 

finance.yahoo.com. 

Variabel bebas (Independen Variable) 

Variabel independen dalam penelitian ini ada 6, berikut adalah penjelasan 

variabel independen dalam penelitian ini : 

1) Inflasi  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi pada akhir 

tahun selama tahun 2009 – 2013. Sumber data yaitu dari situs www.bi.go.id 

dalam kurun waktu tahun 2009-2013. 

2) Kurs 

Nilai kurs yang digunakan adalah nilai kurspada akhir tahun selama selama 

periode tahun 2009 – 2013.Sumber data yaitu dari situs www.bi.go.id dalam 

kurun waktu tahun 2009-2013. 

3) Suku  Bunga SBI 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga SBIpada 

akhir tahun selamaperiode tahun 2009 – 2013.Sumber data yaitu dari situs 

www.bi.go.id dalam kurun waktu tahun 2009-2013. 

4) Current Ratio 

Current ratio (CR) dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total 

asset lancar (current assets) dengan total hutang lancar (current liabilities). 

CR =
Total aset lancar

Total hutang lancar
 

http://www.bi.go.ifinance.yahoo.com/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi  yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesiaperiode tahun 2009 – 2013.Sumber data yaitu dari situs 

www.idx.co.id. 

5) Return On Equity 

ROE diperoleh dari laba bersih dibagi rata-rata ekuitas. Rata– rata ekuitas 

diperoleh dari ekuitas awal periode ditambah akhir periode dibagi dua. 

Sehingga ROE dapat dihitung sebagai berikut: 

ROE =
Laba Bersih Setelah Pajak

rata − rata 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi  yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesiaperiode tahun 2009 – 2013.Sumber data yaitu dari situs 

www.idx.co.id. 

6) Debt to Equity Ratio 

menyatakanDebt to equity ratio merupakan rasio yang membandingkan total 

hutang dengan total ekuitas dari pemegang saham. 

DER =
Total kewajiban

equitas pemegang saham
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2009 – 2013. Sumber data yaitu dari situs 

www.idx.co.id. 

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sampai dengan tahun 2013 yang berjumlah 36 perusahaan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 19 perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari periode 2009 sampai 2013 yang telah memenuhi syarat-syarat 

dalam pengambilan sampel. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Adapun kriteria yang ditetapkan untuk memilih sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009 sampai tahun 2013. 

2) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan 

laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2013 

3) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang mengalami laba selama tahun 2009 sampai tahun 

2013. 

4) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

mempublikasikan harga sahamnya selama tahun 2009 sampai tahun 2013. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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Tabel Jumlah Sampel Berdasarkan Karakteristik Sampel 
No Karakteristik Sampel Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2013. 

36 

2 Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan periode 2009 – 2013 

13 

3 Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang pernah 

mengalami rugi dalam periode 2009 – 2013 

4 

4 Tidak terdapat harga saham yang lengkap dari tahun 2009-

2013 

- 

 Jumlah Akhir Sampel 19 

 

Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 19 perusahaan merupakan 

52,78% dari seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI hingga tahun 2013 (populasi). 

Metode Analisis 

Analisis regresi linear berganda 

Menurut Priyatno (2010:61), Analisis regresi linear berganda adalah 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,X3,Xn) 

dengan variabel dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.  

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini yakni : 

Y = a + b1 X1 +b2 X2 +…..+ bn Xn  

 

Keterangan :Y  = Variabel dependen(nilai yang diprediksikan) 

X1, X2,., Xn = Variabel independen  

a  = Konstanta (nilai Y apabila X1, X2, Xn = 0)  

b1,b2,..., bn  = Koefisien Regresi  

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini populasi objek penelitian yang ambil adalah seluruh 

perusahaan manufaktur sector industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2010-2013. Kemudian, menggunakan metode 

purposive sampling data tersebut dipilih sesuai kriteria sehingga didapatkan 

sampel sebanyak 19 perusahaan dengan periode 5 tahun (2009-2013). 

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel ini yaitu: 

1) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009 sampai tahun 2013. 

2) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan 

laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 2013 
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3) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang mengalami laba selama tahun 2009 sampai 2013. 

4) Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

mempublikasikan harga sahamnya selama tahun 2009 sampai tahun 2013. 

Terdapat 19 perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang dilihat 

laporan keuangan perusahaannya dari tahun 2009-2013, sehingga terdapat data 

(N) sebanyak 95. Namun, dalam proses penelitian ditemukan adanya data outlier 

sehingga perlu dilakukan penghapusan data outlier. Menurut Ghozali (2006;36) 

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Data 

outlier ini perlu dikeluarkan dari penelitian karena dapat menyebabkan distribusi 

data menjadi tidak normal dan dapat mengganggu hasil penelitian. Untuk 

mengetahui adanya data outlier dapat dilakukan dengan melihat nilai Z-score data 

tersebut. Menurut Natanael (2014:51) batasan kurva normal -3 dan +3, tetapi 

sebaiknya data kita memiliki Z-score dengan rentang dari -2,5 sampai +2,5. 

Rentang ±2,5 cenderung menghasilkan data dengan distribusinormal yang lebih 

baik. Setelah dilakukan uji Z-score ditemukan ada 10 data yang memiliki Z-score 

diluar rentang ±2,5. Sehingga jumlah data (N) yang diteliti adalah 85 data. 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

variabel independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal. 

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau yang 

mendekati normal. 

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji one sample 

kolmogorov-smirnov dengan menggunakan unstandardized variabel dependen. 

Dengan hasil pada table dibawah ini: 

Tabel Hasil Uji Normalitas  

One Sample Kolmogrov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize
d Residual 

N 85 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,52634735 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,117 
Positive ,117 
Negative -,082 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,078 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,195 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber :Output SPSS 21 Versi 21 (2015) 

Dari Hasil Output SPSS table 4.4 diatas dapat diketahui bahwa hasil uji 

one-sample Kolmogov-Smirnov setelah dioutlier memiliki data signifikan 0,195. 

Nilai signifikan ini menandakan bahwa data residual terdistribusi secara normal 

karena nilai signifikannya (0,195) lebih besar dari nilai 𝛼 = 0,05.  
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2. Uji multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas berguna untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

korelasi antara variabel-variabel independen yang diteliti. Model regresi yang baik 

adalah memiliki data yang tidak terdapat multikolinieritas antara variabel-variabel 

independennya. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF)dan tolerance value pada masing-masing variabel 

independen. Nilai Cutoff yang umum digunakan untuk menunjukan adanya 

multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 dan nilai VIF ≥ 10. Hasil uji 

multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas  

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) -,250 ,903    

CR ,021 ,050 ,059 ,566 1,767 

ROE ,284 ,255 ,121 ,909 1,101 

DER -,008 ,149 -,008 ,532 1,879 

Inflasi -21,155 7,520 -,335 ,765 1,308 

Kurs ,000 ,000 ,154 ,746 1,341 

SBI ,083 ,052 ,171 ,930 1,076 

a. Dependent Variable: Return 

Dari hasil Output SPSS table 4.6 diatasdapat diketahui bahwa hasil uji 

Multikolinieritas memiliki nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 pada setiap 

variabel independen dalam model regresi. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa 

tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. 

3. Uji autokorelasi 

Autokorelasi biasanya terjadi pada penelitian yang memiliki data yang 

terkait dengan unsur waktu (time series). Karena penelitian ini juga menggunakan 

data time series antara tahun 2009-2013, sehingga perlu dilakukan uji autokorelasi 

untuk mengetahui ada atau tidak adanya autokorelasi pada medel regresi. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadinya autokorelasi. Untuk menguji tidak 

adanya autokorelasi dapat digunakan uji Durbin-Watson dengan kriteria du < dw 

< 4-du. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel Hasil Uji AutokorelasiDurbin-Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,393a ,154 ,089 ,54622 2,076 

a. Predictors: (Constant), SBI, CR, Inflasi, ROE, Kurs, DER 
b. Dependent Variable: Return 

Dari hasil Output SPSS table 4.5 diatasdapat diketahui bahwa hasil uji 

Autokorelasi memiliki nilai Durbin-Watson = 2,076 dan nilai du = 1,801 ( dilihat 

dari tabel Durbin-Watson, n=85,k=6).Sehingga sesuai dengan kriteria du < dw < 

4-du (1,801 < 2,076 < 2,199). Jadi dapat disimpulkan  bahwa data tidak terjadi 

autokorelasi. 
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4. Uji heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk menguji 

tidak terjadinya heteroskedastisitas dapat digunakan uji Glejser dengan cara 

meregresikan variabel-variabel independen terhadap nilai  absolut residual. Model 

regresi dikatakan terjadi heteroskedastisitas jika ada variabel independen yang 

memiliki nilai signifikan ≤ 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser  

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) ,465 ,607  ,766 ,446 

CR -,029 ,034 -,127 -,871 ,386 

ROE -,187 ,171 -,126 -1,090 ,279 

DER -,001 ,100 -,002 -,011 ,992 

Inflasi -5,595 5,055 -,139 -1,107 ,272 

Kurs 1,450E-005 ,000 ,027 ,214 ,831 

SBI ,034 ,035 ,110 ,963 ,339 

a. Dependent Variable: abs 

Dari hasil Output SPSS table 4.10 diatasdapat diketahui bahwa hasil 

regresi variabel-variabel independen terhadap nilai absolut residual memiliki nilai 

signifikan >0,05 pada setiap variabel independen dalam model regresi. Sehingga 

dapat disimpulkan  bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,250 ,903  -,277 ,783 

Inflasi -21,155 7,520 -,335 -2,813 ,006 

Kurs ,000 ,000 ,154 1,274 ,206 

SBI ,083 ,052 ,171 1,584 ,117 

CR ,021 ,050 ,059 ,426 ,671 

ROE ,284 ,255 ,121 1,112 ,270 

DER -,008 ,149 -,008 -,053 ,958 

a. Dependent Variable: Return 
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat dianalisis model regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

Y= -0,250 - 21,155X1 + 0,000X2 + 0,083X3 + 0,021X4 + 0,284X5 – 0,008X6 + e 

Keterangan: 

Y = Return saham   X4 = Current Ratio (CR) 

X1 = Inflasi    X5 = Return Of Equity (ROE) 

X2 = Kurs     X6 = Debt to Equity Ratio (DER) 

X3 = Suku Bunga SBI   e = Standar error  

Dari persamaan regresi di atas dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta -250 mengidentifikasikan bahwa, ketika nilai variabel-

variabel independen (inflasi, kurs, suku bunga SBI, CR, ROE, dan DER) = 0 

maka nilai return saham sebesar -250. 

2) Koefisien X1 (Inflasi) sebesar -21,155. Koefisien inflasi yang bernilai negatif 

menandakan hubungan antara variabel inflasi dengan variabel return saham 

berlawanan arah, dimana setiap kenaikan satu satuan inflasi akan menurunkan 

return saham sebesar 21,155 satuan. 

3) Koefisien X2 (Kurs) sebesar 0,000. Dimana kenaikan satu satuan kurs tidak 

akan mengakibatkan atau penurunan pada return saham (hubungannya sangat 

lemah) 

4) Koefisien X3 (suku bunga SBI) sebesar 0,083.Koefisien suku bunga SBI yang 

bernilai positif menandakan hubungan antara variabel suku bunga SBI dengan 

variabel return saham searah, dimana setiap kenaikan satu satuan suku bunga 

SBI akan meningkatkan return saham sebesar 0,083 satuan. 

5) Koefisien X4 (current ratio) sebesar 0,021.Koefisien CR yang bernilai positif 

menandakan hubungan antara variabel CR dengan variabel return saham 

searah, dimana setiap kenaikan satu satuan CR akan meningkatkan return 

saham sebesar 0,083 satuan. 

6) Koefisien X5 (Return Of Equity) sebesar 0,284.Koefisien ROE yang bernilai 

positif menandakan hubungan antara variabel ROE dengan variabel return 

saham searah, dimana setiap kenaikan satu satuan ROE akan meningkatkan 

return saham sebesar 0,284 satuan. 

7) Koefisien X6 (Debt to Equity Ratio) sebesar 0,008.Koefisien DER yang 

bernilai positif menandakan hubungan antara variabel DER dengan variabel 

return saham searah, dimana setiap kenaikan satu satuan DER akan 

meningkatkan return saham sebesar 0,008 satuan. 
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Uji T 

Uji T digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini Uji T 

digunakan untuk menguji Ha1, Ha2, Ha3,Ha4, Ha5, dan Ha6. Hipotesis ditolak jika 

–t tabel ≤ t hitunng ≤ t tabel dan nilai signifikan > 0,05. Hasil uji statistik T pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel Hasil Uji Statistik T 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,250 ,903  -,277 ,783 

Inflasi -21,155 7,520 -,335 -2,813 ,006 

Kurs ,000 ,000 ,154 1,274 ,206 

SBI ,083 ,052 ,171 1,584 ,117 

CR ,021 ,050 ,059 ,426 ,671 

ROE ,284 ,255 ,121 1,112 ,270 

DER -,008 ,149 -,008 -,053 ,958 

a. Dependent Variable: Return 

1) dari tabel di atas diketahui bahwa inflasi memiliki nilai signifikan sebesar 

0,006 dan t hitung  sebesar -2,813 (t tabel 1,99). Sehingga nilai signifikan < 

0,05 dan t hitung (-2,813) < -t tabel(-1,99). Sehingga dapat disimpulkan Ha1 

gagal ditolak. 

2) dari tabel di atas diketahui bahwa kurs memiliki nilai signifikan sebesar 0,206 

dan t hitung  sebesar 1,274 (t tabel 1,99). Sehingga nilai signifikan > 0,05 dan 

-t tabel (-1,663) < t hitung (1,99) < t tabel (1,663). Sehingga dapat 

disimpulkan Ha2 ditolak 

3) dari tabel di atas diketahui bahwa suku bunga SBI memiliki nilai signifikan 

sebesar 0,117 dan t hitung  sebesar 1,584 (t tabel 1,99). Sehingga nilai 

signifikan > 0,05 dan -t tabel (-1,99) < t hitung (1,584) < t tabel (1,99). 

Sehingga dapat disimpulkan Ha3 ditolak. 

4) dari tabel di atas diketahui bahwa CR memiliki nilai signifikan sebesar 0,671 

dan t hitung  sebesar 0,426 (t tabel 1,99). Sehingga nilai signifikan > 0,05 dan 

-t tabel (-1,99) < t hitung (0,426) < t tabel (1,99). Sehingga dapat disimpulkan 

Ha4 ditolak 

5) dari tabel di atas diketahui bahwa ROE memiliki nilai signifikan sebesar 0,27 

dan t hitung  sebesar 1,112 (t tabel 1,663). Sehingga nilai signifikan > 0,05 

dan -t tabel (-1,99) < t hitung (1,112) < t tabel (1,99). Sehingga dapat 

disimpulkan Ha5 ditolak. 

6) dari tabel di atas diketahui bahwa DER memiliki nilai signifikan sebesar 

0,958 dan t hitung  sebesar -0,053 (t tabel 1,663). Sehingga nilai signifikan > 

0,05 dan -t tabel (-1,99) < t hitung (-0,053) < t tabel (1,99). Sehingga dapat 

disimpulkan Ha6 ditolak. 
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Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini Uji 

F digunakan untuk menguji hipotesis 7 dan 8. Hipotesis ditolak jika f hitung ≤ f 

tabel dan nilai signifikannya ≥ 0,05 . Hasil uji statistik F pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4,248 6 ,708 2,373 ,037b 

Residual 23,271 78 ,298   

Total 27,520 84    
a. Dependent Variable: Return 
b. Predictors: (Constant), SBI, CR, Inflasi, ROE, Kurs, DER 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui variabel independen inflasi, kurs, suku 

bunga SBI,DER, ROE, dan CR memiliki nilai f hitung = 2,373 dan f tabel =2,217 

(df1=6, df2=85-6-1), Sehingga f hitung > f tabel dan nilai signifikannya < 0,05. 

yang berartiinflasi, nilai kurs, tingkat suku bunga SBI, Current Asset, Return On 

Equity,danDept to Equity Ratiosecara simultan berpengaruh signifikanterhadap 

return sahampada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

Uji  R2 

Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Hasil uji Koefisien determinan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,512a ,262 ,211 ,63045 

a. Predictors: (Constant), DER, Inflasi, SBI, CR, ROE, Kurs 

 

Bedasarkan tabel 4.13 dapat dilihat nilai adjusted R2 adalah 0,211 atau 

21,1%, artinya variabel-variable independen secara simultan dapat menjelaskan 

variabel dependen sebesar 21,1%. Hal ini menunjukan bahwa pengaruh inflasi, 

kurs, suku bunga SBI, CR, ROA, dan ROE terhadap return saham adalah sebesar 

21,1%, sedangkan sisanya 78,9% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang ada 

diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

Pembahasan 

Pengaruh Inflasi Terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dalam penelitian 

diketahui bahwa H1 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-

2013.  
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Nilai koefisien inflasi yang menunjukan angka negatif pada persamaan 

regresi menunjukan adanya hubungan yang tidak searah antara inflasi dan return 

saham.Inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan juga meningkatnya 

harga faktor produksi. Artinya inflasi dapat mempengaruhi laba perusahaan. 

Sehingga, semakin tingginya inflasi akan semakin menurunkan tingkat 

profitabilitas perusahaan. Jika profit menurun, maka kinerja perusahaan juga akan 

menurun. Hal ini merupakan informasi buruk bagi trader, sehingga dapat 

mengakibatkan berkurangnya minat investor terhadap saham perusahaan tersebut. 

menyatakan turunnya minat investor terhadap saham perusahaan akan 

berpengaruh terhadap penurunan harga saham. 

Pengaruh Kurs Terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dalam penelitian 

diketahui bahwa H2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurs tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-

2013.  

Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi disebabkan karena jenis transaksi 

yang terjadi dari sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel bersifat 

domestik sehingga perubahan nilai kurs tidak terlalu berpengaruh pada return 

saham perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsiyang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

Pengaruh Suku Bunga SBI Terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dalam penelitian 

diketahui bahwa Ha3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa suku bunga SBI 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2013.  

Walaupun kenaikan tingkat suku bunga SBI akan menyebabkan semakin 

menurunnya minat investor untuk berinvestasi pada saham, sehingga 

mempengaruhi harga saham dan return sahamnya. Namun suku bunga SBI tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham dikarenakan perubahan nilai suku 

bunga SBI yang terjadi tidak cukup besar untuk mempengaruhi minat investor 

untuk beralih pada investasi terhadap suku bunga SBI 

Pengaruh Current Ratio Terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dalam penelitian 

diketahui bahwa Ha4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Current 

Ratiotidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013.  

Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

sahamkarena CR yang tinggi dapat disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih 

dan persediaan yang belum terjual, yang tentunya tidak dapat digunakan secara 

cepat untuk membayar hutang.hal ini mungkin membuat investor dalam 

melakukan investasi tidak memandang penting penggunaan Current Ratio yang 
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pada akhirnya tidak mempengaruhi persepsi investor terhadap keuntungan di masa 

yang akan dating ataupun terhadap return saham. 

Pengaruh Return On Equity Terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dalam penelitian 

diketahui bahwa Ha4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Return on 

equitytidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013.  

Return On Equitytidak berpengaruh signifikan terhadap return 

sahamkarena Return On Equity yang tidaksepenuhnya disebabkan adanya modal 

investasinamun juga karena dipengaruhi modal perusahaan yang tidak berasal dari 

investasi modal.hal ini mungkin membuat investor dalam melakukan investasi 

tidak memandang penting penggunaan Return On Equityyang pada akhirnya tidak 

mempengaruhi persepsi investor terhadap keuntungan di masa yang akan datang 

ataupun terhadap return saham. 

Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Return Saham 

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dalam penelitian 

diketahui bahwa Ha4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity 

Ratiotidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

Subalno (2009) menunjukkan Debt to Equity Ratio tidak pengaruh  signifikan 

terhadap return saham. 

Debt to Equity Ratio tidak pengaruh  signifikan terhadap return saham, hal 

ini mungkin terjadi karena investor dalam melakukan investasi tidak memandang 

penting penggunaan hutang maupun pengembalian bunga dan pokok hutang yang 

pada akhirnya tidak mempengaruhi persepsi investor terhadap keuntungan di masa 

yang akan datang. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh inflasi, 

nilai kurs, tingkat suku bunga SBI, Current Asset, Return On Equity,dan Dept to 

Equity Ratio Terhadap Return Saham pada PerusahaanManufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdapat di Bursa EfekIndonesia. Penelitian ini dilakukan 

pada data lima tahun berturut-turut selamaperiode 2009-2013. Sampel yang 

digunakan adalah 19 perusahaan dengan periode lima tahun yaitu 95 data. Namun 

karena terdapat data outlier sebanyak 10 data, sehingga jumlah sampel yang 

digunakan menjadi 85 data. 

Berdasarkan pada hasil analisis data pada bab empat, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) inflasiberpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013. 
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2) Kurs tidakberpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013. 

3) Tingkat suku bunga SBI tidakberpengaruh signifikan terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

4) Current Ratio tidakberpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

5) Return On Equity tidakberpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

6) Dept to Equity Ratio tidakberpengaruh signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. 

7) inflasi, kurs, suku bunga SBI, CR, ROA, dan ROE secara simultan 

berpengaruh signifikanterhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009-2013. 

Saran 

1) Untuk Investor 

Apabila para investor ingin berinvestasi dengan menggunakan tolak ukur 

profitabilitas lain, sebaiknya para investor juga mengkombinasikan tingkat 

inflasi. Karena inflasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return 

saham.  

2) Untuk penelitian selanjutnya 

Menggunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini karena 

nilai Adjusted R2 adalah 0,211 atau 21,1% dalam menjelaskan variabel 

dependen. Artinya variabel independen (inflasi, nilai kurs, tingkat suku bunga 

SBI, Current Asset, Return On Equity,dan Dept to Equity Ratio) secara 

bersama-sama hanya dapat menjelaskan variabel dependen (Return saham) 

sebesar 21,1%, sedangkan sisanya 78,9% ditentukan oleh faktor lain diluar 

model yang diteliti dalam penelitian ini. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 sampai 

dengan 2013. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengambil 

objek berbeda atau pada periode waktu yang berbeda. 
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