
“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, ARUS KAS 

OPERASI, NET PROFIT MARGIN DAN RETURN ON EQUITY 

TERHADAP RETURN SAHAM DI PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI 

YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014.” 

 

SYARIPAH MUSYAHADAH. 120462201191 

Tim Promotor: Sri Ruwanti, SE.,M.Sc, Lia Suprihartini, SE.,MM 

e-Journal, Fakultas Ekonomi. Universitas maritim Raja Ali 

Haji. Tanjungpinang. 2017 

ABSTRAK 

Kata kunci : Return Saham, Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi, Net 

Profit Margin dan Return On Equity. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, arus kas operasi, net profit margin dan return on equity terhadap 

return saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2014 baik secara parsial maupun simultan.  

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Metode 

pengumpulan data yang digunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan 

dan arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham, sedangkan net profit 

margin dan return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham. Secara 

simultan ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profit margin dan return on 

equity berpengaruh terhadap return saham. Untuk uji R
2
 diperoleh adjusted R

2
 

0,165, artinya 16,5% return saham dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, arus kas 

operasi, net profit margin dan return on equity. Sedangkan sisanya 83,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini.  



PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Dengan 

kekayaan alam kita yang melimpah akan menjadi aset yang berharga yang akan 

mendorong masuknya investasi ke Indonesia baik dari dalam maupun dari luar 

negeri, khususnya bagi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. 

Perusahaan yang baik adalah perusahan yang mampu mengelola keuangan 

perusahaannya dengan baik. Hal ini bisa tergambarkan melalui laporan keuangan 

perusahaan, seperti besarnya arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan, 

serta pendapatan ataupun laba bersih yang diterima perusahaan selama periode 

akuntansi. 

Investor akan terlebih dahulu mencari informasi untuk memastikan apakah 

investasi tersebut akan memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan dan 

seberapa besar risiko yang akan dihadapi. Dari laporan keuangan, seorang 

investor dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan dan kinerja manajemen 

perusahaan tersebut. Penggunaan analisa rasio keuangan sangat bervariasi dan 

tergantung oleh pihak yang memerlukan. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2014? 

2. Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 

2012-2014? 

3. Apakah net profit margin berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2014? 



4. Apakah return on equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 

2012-2014? 

5. Apakah ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan return on 

equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2014? 

Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini agar 

pembahasan terarah dan tidak melebar adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang digunakan untuk menilai return saham dalam penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan return on 

equity. 

2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di BEI. 

3. Periode pengamatan selama 3 tahun dari tahun 2012-2014. 

KAJIAN PUSTAKA 

Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2015:263), return merupakan hasil yang diperoleh 

dari investasi. Return adalah tingkat pengembalian yang dinikmati oleh pemodal 

atas suatu investasi yang dilakukannnya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 

dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor tidak akan melakukan investasi. 

Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai 

tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut return baik langsung 

maupun tak langsung. Saham suatu perusahaan bisa dinilai dari pengembalian 

(return) yang diterima oleh pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan. 

Jenis-jenis Return 

 Menurut Jogiyanto (2015:263), return dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Return harapan (expected return) 



Yaitu return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor dimasa 

mendatang. Return ini sifatnya belum terjadi. Return ekspektasi merupakan 

return yang diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. 

Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian 

(uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risiko yang akan 

dihadapinya. Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari 

investasi, semakin besar pula risikonya, sehingga dikatakan bahwa return 

ekspektasi memiliki hubungan positif dengan risiko. Risiko yang lebih tinggi 

biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return yang lebih 

tinggi pula. Tetapi return yang tinggi tidak selalu harus disertai dengan 

investasi yang berisiko. 

2. Return aktual (realized return) 

Yaitu return yang telah terjadi. Return ini dihitung menggunakan data 

historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan 

sebagai dasar penentuan return dan risiko di masa mendatang. 

 Ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan mensyaratkan tingkat 

return tertentu dan jika periode investasi telah berlalu, investor tersebut akan 

dihadapkan pada tingkat return yang sesungguhnya dia terima. Antara tingkat 

return harapan dan tingkat return aktual yang diperoleh investor dari investasi 

yang dilakukan mungkin saja berbeda. Perbedaan return harapan dengan return 

yang benar-benar diterima (return aktual) merupakan risiko yang harus selalu 

dipertimbangkan dalam proses investasi sehingga dalam berinvestasi disamping 

memperhatikan tingkat return, investor harus selalu mempertimbangkan tingkat 

risiko suatu investasi. 

 

        Pt – Pt-1 

    Rt =  

           Pt-1        

 



 Di mana:  

 Rt   = tingkat keuntungan saham periode t 

 Harga saham Pt = harga saham periode t 

 Harga saham Pt-1 = harga saham periode sebelumnya 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan ditentukan oleh 

total aset. Besar kecilnya perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Perusahaan yang memiliki 

ukuran besar akan lebih mudah memasuki pasar modal sehingga dengan 

kesempatan ini perusahaan membayar dividen besar kepada pemegang saham. 

Sementara perusahaan yang baru dan masih kecil akan mengalami banyak 

kesulitan untuk memiliki akses ke pasar modal sehingga kemampuannya untuk 

mendapatkan modal dan memperoleh pinjaman dari pasar modal juga terbatas. 

Oleh karena itu maka mereka cenderung untuk menahan labanya guna membiayai 

operasinya, dan ini berarti dividen yang akan diterima oleh pemegang saham akan 

semakin kecil (Handayani & Hadinugroho, 2009:66) dalam Pasadena (2013). 

 

Ukuran Perusahaan (size) = Ln (total aset)  

 

Arus Kas Operasi 

 Menurut Hery (2015:118), laporan arus kas melaporkan arus kas masuk 

maupun arus kas keluar perusahaan selama periode akuntansi. Laporan arus kas 

ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi 

kewajiban, dan membayar deviden. 

 Menurut IAI dalam PSAK (No. 2: 2012:(12)), jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan 



melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. 

Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi 

lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. 

 

  Arus Kas Operasi = Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar 

 

Net Profit Margin 

Net profit margin (NPM ) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Net profit 

margin atau sering juga disebut dengan sales margin digunakan untuk melihat 

berapa perbandingan laba yang bisa dihasilkan dengan penjualan yang dimiliki 

perusahaan (Hendri: 2013). 

 

  Net Profit Margin=        Laba Bersih  

              Penjualan 

 

Return on Equity (ROE) 

Menurut Fahmi (2012:137), rasio return on equity (ROE) disebut juga 

dengan laba atas equity. Dibeberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset 

turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu 

perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu 

memberikan laba atas ekuitas. 

Adapun rumus return on equity (ROE) adalah : 

 

 

 

 

 

ROE =        Laba Bersih 

       Modal Sendiri 
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Hipotesis 

H1: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

H2: Diduga arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

H3: Diduga net profit margin berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Ukuran Perusahaan 

(X1) 

Arus Kas Operasi 

(X2) 

Return Saham 

(Y) 

Net Profit Margin 

(X3) 

Return on Equity 

(X4) 

 
 



H4: Diduga return on equity berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

H5: Diduga ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan return 

on equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penentuan  populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2014. 

Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

berjumlah 36 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:156) 

“Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu”. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka kriteria yang digunakan dalam 

penentuan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar secara 

berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2014. 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan 

laporan keuangan per 31 Desember selama periode pengamatan 2012-2014. 

3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 

pengamatan 2012-2014. 

4. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak 

mengalami kerugian selama periode pengamatan 2012-2014.  

Berdasarkan kriteria penentuan sampel diatas, maka diperoleh sampel 

berjumlah 22 perusahaan dengan laporan keuangan yang dipublikasikan selama 3 



tahun yaitu dari tahun 2012-2014. Sehingga terdapat 66 laporan keuangan yang 

menjadi sampel. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Dokumentasi 

Penulis mengambil data-data sekunder berupa dokumen berbentuk laporan 

keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan 

arus kas perusahaan. Data tersebut di akses di website www.idx.co.id. 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan mempelajari dan memahami literatur-

literatur seperti buku, jurnal, skripsi dan beberapa sumber yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ukuran_Perusahaan 66 25.28 32.08 28.3674 1.80269 

Arus_Kas_Operasi 66 -.86 11.10 1.2035 2.52773 

Net_Profit_Margin 66 .00 .35 .1027 .08293 

Return_on_Equity 66 .01 .76 .2019 .15931 

Return_Saham 66 -.85 2.38 .2548 .50262 

Valid N (listwise) 66     

Sumber : Data sekunder yang diolah (2016) 

Uji Asumsi Klasik 

 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

http://www.idx.co.id/


distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji Statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.Uji statistik untuk menguji 

normalitas residual yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 66 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .48994149 

Most Extreme Differences 

Absolute .133 

Positive .133 

Negative -.107 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.079 

Asymp. Sig. (2-tailed) .195 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,079 dan nilai (Asymp. Sig. (2-tailed) 0,195 > 

0.05), maka Ho diterima yang artinya data residual berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.Hasil uji 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini : 

 

 

 

 



Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.661 1.362    

Ukuran_Perusahaan .029 .049 .104 .513 1.950 

Arus_Kas_Operasi -.046 .040 -.229 .379 2.640 

Net_Profit_Margin .465 1.118 .077 .458 2.183 

Return_on_Equity .499 .661 .158 .355 2.818 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh hasil perhitungan nilai tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance < 0,10. Hasil 

perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai 

VIF > 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara 

variabel bebas dalam model regresi sehingga persamaan regresi ini memenuhi 

syarat bebas multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 

4.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 



Gambar 2 

Scatterplot Heteroskedastisitas 

 

 Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

 Pada grafik scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara 

acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Untuk memperkuat grafik scatterplot dalam 

penelitian ini maka perlu diuji dengan menggunakan uji glejser berikut ini: 

Tabel 4 

Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.549 .927  -.592 .556 

Ukuran_Perusahaan .033 .033 .171 .990 .326 

Arus_Kas_Operasi -.046 .027 -.339 -1.686 .097 

Net_Profit_Margin .272 .761 .065 .357 .722 

Return_on_Equity -.035 .450 -.016 -.077 .939 

a. Dependent Variable: Absut 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 



Berdasarkan tabel 4 di atas hasil uji Glejser menunjukkan semua variabel 

bebas memiliki nilai probabilitas signifikan > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

model regresi bebas dari heterokedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011:110), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu 

cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson (DW test). 

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Ln 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .223
a
 .050 -.012 .50575 1.414 

a. Predictors: (Constant), Return_on_Equity, Ukuran_Perusahaan, Net_Profit_Margin, 

Arus_Kas_Operasi 

b. Dependent Variable: Return_Saham  

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan tabel 5 di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,414, 

dimana (1,7319 > 1,414 < 2,2681) yang berarti terjadi autokorelasi sehingga 

persamaan regresi ini tidak memenuhi syarat autokorelasi. 

Menurut Ghozali (2011:193), untuk mengobati terhadap pelanggaran 

tersebut, model regresi kita rubah dalam bentuk semi log yaitu sebelah kanan 

persamaan yaitu variabel dependen kita ubah dalam bentuk logaritma natural 

(Ln). 

 

 

 

 



Tabel 6 

Hasil Uji Autokorelasi Setelah Ln_Y 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .491
a
 .241 .165 1.10502 1.905 

a. Predictors: (Constant), Return_on_Equity, Ukuran_Perusahaan, Net_Profit_Margin, 

Arus_Kas_Operasi 

b. Dependent Variable: Ln_Return_Saham 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan tabel 6 di atas diperoleh nilai Durbin-Watson 1,905 berada 

diantara (1,7319 < 1,905 < 2,2681) yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga 

persamaan regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

 

Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dilihat dari nilai koefisien korelasinya. Persamaan regresi linier 

berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 21.0 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -10.241 4.079  

Ukuran_Perusahaan   .329 .144 .486 

Arus_Kas_Operasi -.343 .100 -.829 

Net_Profit_Margin -2.481 2.571 -.185 

Return_on_Equity 1.741 1.495 .251 

a. Dependent Variable: Ln_Return_Saham 

 Sumber : Output SPSS 21 (2016)  



Berdasarkan tabel 7 diatas diperoleh hasil persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

         Ln_Y = -10,241 + 0,329(X1) - 0,343 (X2) – 2,481 (X3) + 1,741 (X4) + e 

 

Dari persamaan model regresi linier tersebut dapat dijelaskan seperti berikut : 

1. Konstanta (α) 

Nilai konstan (α) sebesar -10,241 menunjukkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan return on equity bernilai 

nol maka return saham berkurang sebesar -10,241. 

2. Konstanta ukuran perusahaan (α) 

Nilai koefisien ukuran perusahaan (α) adalah sebesar 0,329.  Ini berarti 

bahwa setiap terjadi penambahan Rp 1 ukuran perusahaan maka akan 

menambah return saham sebesar 0,329. 

3. Konstanta arus kas operasi (α) 

Nilai koefisien arus kas operasi (α) adalah sebesar -0.343. Ini berarti bahwa 

setiap terjadi penambahan Rp 1 arus kas operasi maka akan mengurangi 

return saham sebesar -0,343. 

4. Konstanta net profit margin (α) 

Nilai koefisien net profit margin (α) adalah sebesar -2,481. Ini berarti bahwa 

setiap terjadi penambahan Rp 1 net profit margin maka akan mengurangi 

return saham sebesar -2,481. 

5. Konstanta return on equity (α) 

Nilai koefisien return on equity (α) adalah sebesar 1,741. Ini berarti bahwa 

setiap terjadi penambahan Rp 1 return on equity maka akan menambah 

return saham sebesar 1,741.  

 

Uji Hipotesis 

Uji t (Uji Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profi margin dan return on 

equity) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (return saham). 



Tabel 8 

Hasil Uji Parsial (Uji t) Sebelum Ln_Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.661 1.362  -.485 .629 

Ukuran_Perusahaan .029 .049 .104 .596 .553 

Arus_Kas_Operasi -.046 .040 -.229 -1.129 .263 

Net_Profit_Margin .465 1.118 .077 .416 .679 

Return_on_Equity .499 .661 .158 .755 .453 

a. Dependent Variable: Return_Saham 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan tabel 8 di atas disimpulkan bahwa:  

Dari tabel 8 menunjukkan ukuran perusahaan memiliki nilai t-hitung 

sebesar 0,596 < 1,999  (t-tabel α 0,05 df = (66-5) = 61), arus kas operasi sebesar -

1.129 < 1,999, net profit margin sebesar 0,416 < 1,999, dan return on equity 

sebesar 0,755 < 1,999. Sedangkan nilai (p-value = 0,553) ukuran perusahaan > (α 

= 0,05), arus kas operasi 0,263 > 0,05, net profit margin 0,679 > 0,05, dan return 

on equity 0,453 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Ha ditolak dan Ho diterima, 

yang berarti bahwa (H1) ukuran perusahaan, (H2) arus kas operasi, (H3) net profit 

margin, dan (H4) return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014. 

Tabel 9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) Setelah Ln_Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -10.241 4.079  -2.511 .016 

Ukuran_Perusahaan .329 .144 .486 2.288 .027 



Arus_Kas_Operasi -.343 .100 -.829 -3.420 .001 

Net_Profit_Margin -2.481 2.571 -.185 -.965 .340 

Return_on_Equity 1.741 1.495 .251 1.165 .251 

a. Dependent Variable: Ln_Return_Saham 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan tabel 9 di atas disimpulkan bahwa:  

Dari tabel 9 menunjukkan ukuran perusahaan memiliki nilai t-hitung 

sebesar 2,288 > 1,999  (t-tabel α 0,05 df = (66-5) = 61). Sedangkan nilai (p-value 

= 0,027 < α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti bahwa (H1) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

Dari tabel 9 menunjukkan arus kas operasi memiliki nilai t-hitung sebesar 

-3,420 < 1,999  (t-tabel α 0,05 df = (66-5) = 61). Sedangkan nilai (p-value = 0,001 

< α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

bahwa (H2) arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014. 

Dari tabel 9 menunjukkan net profit margin memiliki nilai t-hitung sebesar 

-0,965 < 1,999  (t-tabel α 0,05 df = (66-5) = 61). Sedangkan nilai (p-value = 0,340 

> α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan Ha ditolak dan Ho diterima, yang berarti 

bahwa (H3) net profit margin tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014.  

Dari tabel 9 menunjukkan return on equity memiliki nilai t-hitung sebesar 

1,165 < 1,999  (t-tabel α 0,05 df = (66-5) = 61). Sedangkan nilai (p-value = 0,251 

> α = 0,05). Sehingga dapat disimpulkan Ha ditolak dan Ho diterima, yang berarti 

bahwa (H4) return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2014. 

 



Uji F (Uji Simultan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ukuran 

perusahaan, arus kas operasi, net profi margin dan return on equity) secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (return saham). 

Tabel 10 

Hasil Uji Simultan (Uji f) Sebelum Ln_Y 

 

ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .818 4 .205 .800 .530
b
 

Residual 15.603 61 .256   

Total 16.421 65    

a. Dependent Variable: Return_Saham 

b. Predictors: (Constant), Return_on_Equity, Ukuran_Perusahaan, Net_Profit_Margin, 

Arus_Kas_Operasi 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diperoleh nilai f-hitung sebesar 0,800 < f-

tabel 2,52 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,530 > α = 0,05, dan dapat 

disimpulkan Ha ditolak dan Ho diterima, maka (H5) yang artinya ukuran 

perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan return on equity secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. 

 

Tabel 11 

Hasil Uji Simultan (Uji f) Setelah Ln_Y 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 15.536 4 3.884 3.181 .023
b
 

Residual 48.842 40 1.221   

Total 64.379 44    

a. Dependent Variable: Ln_Y 



b. Predictors: (Constant), Return_on_Equity, Ukuran_Perusahaan, Net_Profit_Margin, 

Arus_Kas_Operasi 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

 

Berdasarkan tabel 11 di atas diperoleh nilai f-hitung sebesar 3,181 > f-

tabel 2,52 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,023 < α = 0,05, dan dapat 

disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, maka (H5) yang artinya ukuran 

perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan return on equity secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2014. 

 

Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

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

1 .491
a
 .241 .165 1.10502 

a. Predictors: (Constant), Return_on_Equity, Ukuran_Perusahaan, Net_Profit_Margin, 

Arus_Kas_Operasi 

b. Dependent Variable: Ln_Return_Saham 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

 

Berdasarkan table 11 diperoleh nilai koefisien determinasi ( Adjusted R 

square ) sebesar 0,165 × 100% = 16,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 16,5% 

return saham dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profit 

margin, dan return on equity. Sedangkan sisanya 83,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return 



saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Artinya, semakin meningkat 

ukuran perusahaan (total asset) perusahaan maka semakin meningkat return 

saham atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Dilihat dari besarnya nilai 

minimum, maksimum dan mean (rata-rata)nya, ukuran perusahaan (total asset) 

memberikan gambaran bahwa perusahaan mampu mengelola dan membiayai 

kebutuhan dananya dimasa yang akan datang, sehingga meyakinkan investor 

bahwa perusahaan dapat dikelola dengan baik dan mampu memberikan 

keuntungan atau tingkat pengembalian (return saham) dari setiap investasi yang 

dilakukannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Pratiwi & Putra (2015), yang meneliti tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan pada 

Return Saham. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif pada return saham. Hal ini didukung dengan penelitian 

terdahulu yang tercantum dalam penelitiannya yang dikemukakan oleh Soleman 

(2008;414) menyatakan semakin meningkat ukuran perusahaan akan 

mencerminkan pula semakin tinggi kinerja perusahaan untuk dapat membiayai 

kebutuhan dananya pada masa yang akan datang. 

 

Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Artinya, semakin meningkat 

arus kas operasi perusahaan semakin menurun return saham atau tingkat 

pengembalian yang diharapkan, (sebaliknya). Besarnya nilai arus kas operasi akan 

menggambarkan besarnya kegiatan operasional yang akan dilakukan perusahaan. 

Dalam mengoperasikan perusahaannya guna mendapatkan keuntungan, akan 

timbul berbagai beban baik itu yang berasal dari kegiatan operasi untuk 

menghasilkan penjualan, maupun beban-beban lain diluar kegiatan operasi 

tersebut. Banyaknya kewajiban atau beban yang ditanggung oleh perusahaan akan 

mempengaruhi terhadap jumlah keuntungan (laba) perusahaan. Dalam sistem 



pencataan akrual, dimana pendapatan dan beban perusahaan diakui saat terjadinya 

transaksi, baik itu setelah (sebelum) menerima maupun mengeluarkan uang tunai. 

Dengan demikian, besarnya beban yang dimiliki perusahaan akan berdampak 

pada penilaian para investor bahwa kemampuan perusahaan dalam 

mengoperasionalkan perusahaannya dianggap kurang baik. Semakin sedikit 

investor yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan, maka akan 

mempengaruhi (rendahnya) harga saham (Sianipar, 2005:37) dalam 

(Hutami:2012). Dengan demikian, kemungkinan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan keuntungan atau tingkat pengembalian (return saham) dari setiap 

investasi yang dilakukannya pun dianggap sangat kecil. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariono (2010) yang salah satu 

variabel independennya meneliti tentang Analisis Pengaruh Arus Kas Operasi 

Terhadap Return Saham, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dan negatif antara arus kas operasi terhadap return 

saham. 

 

Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa net profit margin tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifulsyah & Yunaidi (2012), yang 

menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh net profit margin terhadap return 

saham. Hasil net profit margin ini memiliki pengaruh yang rendah terhadap return 

saham, sehingga kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba juga rendah. 

Keputusan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan yaitu, pemilik perusahaan 

harus mampu meningkatkan penjualan agar menghasilkan laba yang tinggi karena 

semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga 

akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut (Rinati: 2009). 

 

 



Pengaruh Return on Equity Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji parsial variabel independen dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2011) dan Hutami 

(2012), yang mengatakan bahwa return on equity berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. Menurut Rinati (2009), rendahnya tingkat pengembalian investasi 

yang akan diterima investor, menyebabkan investor tidak tertarik untuk membeli 

saham tersebut, dan hal itu menyebabkan harga pasar saham cenderung turun. 

Yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan return on equity yaitu 

perusahaan harus manambah modal dan meningkatkan penggunaan modal untuk 

meningkatkan laba sehingga return on equity menjadi tinggi dan akan 

meningkatkan harga saham perusahaan. Dengan demikian, tingginya harga saham 

akan mempengaruhi besarnya tingkat pengembalian atau return saham yang 

diharapkan. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Arus Kas Operasi, Net Profit Margin, dan 

Return on Equity Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa ukuran perusahaan, arus 

kas operasi, net profit margin, dan return on equity secara simultan berpengaruh 

terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  Hal ini 

diperkuat dengan nilai koofisien determinasi sebesar (0,165), yang berarti return 

saham dipengaruhi ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan 

return on equity sebesar 16,5% dan sisanya 83,5% dipengaruhi oleh variable lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  



1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

2. Arus kas operasi berpengaruh negatif terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  

3. Net profit margin tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  

4. Return on equity tidak berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

5. Ukuran perusahaan, arus kas operasi, net profit margin, dan return on 

equity secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

 

Saran  

 Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini untuk 

kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah: 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel perusahaan yang berbeda 

dengan perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan 

lebih dari tiga tahun. 

3. Menambah variabel lain yang mempengaruhi return saham. 
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