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ABSTRAK 

 

Meriana Rosdianti, 2017: Pengaruh Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas, 

Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Return 

Saham  pada perusahaan LQ45 periode 2012-2015. Dibimbing oleh 

Tumpal Manik,M.Si selaku pembimbing I dan Asri Eka Ratih, SE, M.Si 

selaku pembimbing II 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Nilai Perusahaan, 

Pertumbuhan Arus kas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Return Saham 

pada perusahaan LQ45 periode 2012-2015. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Metode analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji parsial, uji simultan dan 

koefisien determinasi). Hasil penelitian ini menunjukan Profitabilitas menunjukkan nilai minus t 

hitung sebesar -1368  > 1,667 dengan nilai signifikansi 0,176  > 0,05, Pertumbuhan Arus kas 

menunjukkan nilai minus t hitung sebesar -0.405 > 1.667 dengan nilai signifikansi 0.686 > 0.05 

dan Ukuran perusahaan menunjukkan nilai t hitung 0.819 < 1.667 dengan nilai signifikansi 0.416 

> 0.05. Hasil ini menjelaskan bahwa Variabel Profitabilitas, pertumbuhan arus kas, ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Return saham. Nilai Perusahaan menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 1.797 > 1.667 dengan nilai signifikansi 0.077 > 0.05. Hasil ini menjelaskan 

bahwa Variabel Nilai perusahaan berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Return saham. 

Sedangkan Pertumbuhan perusahaan menunjukkan nilai t hitung sebesar 3.158 > 1.667 dengan 

nilai signifikansi 0.002 < 0.05. Hasil ini menjelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan  terhadap Return saham. Secara bersama- sama (simultan) Variabel Profitabilitas, Nilai 

Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas, Ukuran perusahaan dan Pertumbuhan perusahan berpengaruh 

signifikan terhadap Return saham yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 2.444 > 2.23 

dengan nilai signifikansi 0.042 < 0.05. 

Kata Kunci : Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas, Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan Perusahaan, Return Saham . 

 

 

  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Dengan adanya pasar 

modal, investor yang memiliki kelebihan dana dapat menanamkan modalnya dipasar modal 
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dengan motif mendapatkan return (tingkat pengembalian) yang sesuai (Sunarto, 2012). Sebelum 

berinvestasi investor harus mempertimbangkan dua hal pokok yaitu return dan resiko. Return 

saham dipengaruhi oleh naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Semakin tinggi harga 

saham, return yang diterima investor juga akan semakin tinggi. Pada umumnya investor akan 

tertarik pada investasi yang dapat memberikan return yang tinggi. 

  Harga saham merupakan indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan dimana kekuatan 

pasar ditunjukkan dengan transaksi perdagangan saham perusahaan di pasar modal. Terjadinya 

transaksi tersebut didasarkan pada hasil pengamatan para investor terhadap prestasi perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Pada prinsipnya, semakin baik prestasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan akan meningkatkan permintaan saham sehingga harganya akan 

mengalami peningkatan. Akan tetapi jika prestasi perusahaan semakin buruk maka akan 

menurunkan harga saham yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga pasar saham 

merupakan alat bantu pemantau prestasi perusahaan. Selain itu harga pasar saham merupakan 

indeks prestasi perusahaan, yaitu seberapa jauh manajemen telah berhasil mengelola perusahaan. 

Pada penelitian ini objek yang digunakan adalah perusahaan LQ 45 terdaftar pada bursa efek 

Indonesia periode 2012-2015. Perusahaan LQ 45 adalah forum yang didalamnya berisi perusahaan 

- perusahaan yang saham-sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi. 

Pengkriteriaan saham yang masuk dalam penelitian adalah perusahaan yang selalu menerbitkan 

laporan keuangan auditnya secara konsisten serta yang memiliki data yang lengkap dan perusahaan 

yang bertumbuh. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat judul 

penelitian “PENGARUH PROFITABILITAS, NILAI PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN 
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ARUS KAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN 

TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ 45 PERIODE 2012-2015. 

Perumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45     Periode 

2012-2015? 

2. Apakah Nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 Periode 

2012-2015? 

3. Apakah pertumbuhan arus kas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

Periode 2012-2015? 

4. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

Periode 2012-2015? 

5. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

Periode 2012-2015? 

6. Apakah Profitabilitas, nilai perusahaan, pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 periode 

2012-2015. 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

Periode 2012-2015. 

2. Untuk mengetahui nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 

45 Periode 2012-2015. 
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3. Untuk mengetahui pertumbuhan arus kas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

LQ 45 periode 2012-2015. 

4. Untuk mengetahui Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan 

LQ 45 periode 2012-2015. 

5. Untuk mengetahui pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada 

perusahaan LQ 45 periode 2012-2015. 

6. Untuk mengetahui profitabilitas, nilai perusahaan, pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan 

dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

Periode 2012-2015. 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Return Saham 

Return saham adalah Pengembalian saham beserta hasilnya dari pihak bloker atau 

perusahaan kepada investor yang telah melakukan investasi pada perusahaan tersebut akibat suatu 

hal. Bisa saja return saham dilakukan karena telah habis masa kontrak kerja sama dan tidak 

dilakukan perpanjangan atau masalah lainya seperti terjadinya likuidasi pada perusahaan.   

Menurut Tandelilin (2001:47) Return saham adalah tingkat pengembalian yang diharapkan 

oleh investor dari keuntungan bentuk laba oleh karena itu return saham merupakan salah satu 

faktor memotivasi investor berinvestasi dan juga imbalan atas investasi yang dilakukan . 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor 

menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return .Semakin tinggi 

kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga 

menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik (Saidi, 2004). 
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Disini rasio profitabilitas diproporsikan dengan Return On Equity (ROE),Return On Equity 

(ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

menggunkan modal sendiri, sehingga Return On Equity (ROE) ini sering disebut sebagai 

rentabilitas modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan 

total modal sendiri. Tingkat Return On Equity (ROE) yang tinggi menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika perusahaan dapat menghasilkan 

laba yang tinggi, maka permintaan akan saham meningkat dan selanjutnya akan berdampak pada 

meningkatnya harga saham perusahaan. Ketika harga saham semakin meningkat maka return 

saham juga akan meningkat. 

 

Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan harga yang sedia dibayar seandainya perusahaan tersebut dijual  

(Suad, 2008). Nilai perusahaan dapat tercermin melalui harga saham. Semakin tinggi harga saham 

berarti semakin tinggi tingkat pengembalian kepada investor dan itu berarti semakin tinggi juga 

nilai perusahaanterkait dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri, yaitu untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham. 

Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat di perhatikan oleh para investor dan calon 

investor. Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang sering 

dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan 

(Pamadanu, 2012). 

Pertumbuhan Arus kas  

Laporan arus kas (Statement of Cash flows) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar terinci 

mengenai semua arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama 

suatu periode tertentu. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 
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laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

dan setara dengan kas (Subramanyam,2005) 

Menurut PSAK No.2 (2012:2), arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara 

kas. Laporan arus kas merupakan revisi dari uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka 

membelanjakannya. Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan selama periode tertentu. PSAK No.2 (2012:3), laporan arus kas harus melaporkan arus 

kas selama periode tertentu yang di klasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan. 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang berhubungan 

dengan peluang dan kemampuan untuk masuk ke pasar modal, (Yuliantari& Sujana, 2014).  

Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu, perusahaan besar, perusahaan 

kecil, dan perusahaan sedang. Pengukuran ini didasarkan pada total asset perusahaan. Karena 

biasanya perusahaan yang besar memiliki aktiva yang besar pula dan ini akan mencerminkan 

bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Selain itu juga dapat memberikan kepastian untuk prospek masa depan 

perusahaan bagi investor dalam memprediksi resiko yang akan terjadi jika berinvestasi. 

Perusahaan yang berukuran besar tentunya dapat menarik investor untuk menanamkan 

investasi karena dianggap dapat mengelola saham dengan baik sehingga mampu memberikan 

return yang diharapkan oleh investor. 

Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan merupakan dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan operasional 

yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penurunan volume usaha. Pertumbuhan perusahaan sangat 

diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik 
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memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu 

perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investorpun 

akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari investasi yang dilakukan 

menunjukkan perkembangan yang baik (Safrida, 2008). 

Kerangka Pemikiran 

Return Saham dalam penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu Profitabilitas, Nilai 

Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan. Dari 

landasan teori diatas, dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

H1 

 
H2 

 

 

H3 

 

H4 

  
H5 

  

H6 

Pengembangan Hipotesis 

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Return Saham 

Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan return on equity (ROE) Return On 

Equity (ROE) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

dengan menggunkan modal sendiri, sehingga Return On Equity (ROE) ini sering disebut sebagai 

rentabilitas modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan 
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total modal sendiri. Tingkat Return On Equity (ROE) yang tinggi menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Jika perusahaan dapat menghasilkan 

laba yang tinggi, maka permintaan akan saham meningkat dan selanjutnya akan berdampak pada 

meningkatnya harga saham perusahaan. Ketika harga saham semakin meningkat maka return 

saham juga akan meningkat. 

Penjelasan tersebut didukung oleh Pamadanu (2013), yang memperoleh hasil penelitian 

dimana Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap return saham:  

H1:  Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 periode 

2012-2015. 

Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Return Saham 

Penelitian yang dilakukan Fidhayatin dan Dewi (2012) dalam Fitria (2016) Nilai perusahaan 

adalah nilai jual suatu perusahaan dalam pasar modal. Nilai perusahaan merupakan bentuk 

memaksimalkan tujuan perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemilik saham. Present 

Value merupakan nilai sekarang dari keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham yang 

akan diterima pada masa yang akan datang. Kemakmuran pemilik saham meningkat apabila harga 

saham yang dimiliki meningkat. Nilai perusahaan merupakan salah satu tolak ukur bagi para 

investor terhadap perusahaan, yang kemudian dikaitkan dengan harga saham. 

Menurut Pamadanu (2012) yang menguji nilai perusahaan terhadap Return Saham 

membuktikan bahwa nilai perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham. Hal ini karena apabila suatu perusahaan memiliki harga saham perlembar saham lebih 

tinggi dari nilai buku perlembar saham perusahaan. 

H2:  Diduga Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap Return saham pada perusahaan LQ 45 

periode 2012-2015. 

Pengaruh Pertumbuhan Arus Kas Terhadap Return Saham 
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 Menurut Ginting (2012) Tujuan dari laporan arus kas adalah memberikan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas operasi, 

investasi dan pendanaan. Jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan laporan keuangan 

lainnya, harus membantu investor, kreditor, dan pihak lainnya, sebagai dasar untuk menilai 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas dan setara kas dan menilai kebutuhan 

perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. 

Semakin tinggi arus kas perusahaan maka semakin tinggi kepercayaan nilai Return Saham. 

Dan sebaliknya, semakin rendah arus kas maka semakin kecil kepercayaan investor pada 

perusahaan, sehingga semakin kecil pula nilai Return saham.  

H3:  Diduga Pertumbuhan Arus Kas berpengaruh terhadap return saham pada  perusahaan LQ 45 

periode 2012-2015. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan TerhadapReturn Saham  

 Menurut Sudarsono dan Sudiyatno (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara 

lain: Total aktiva, Penjualan, Log Size, Nilai Pasar saham, Kapitalisasi pasar, dan lain-lain yang 

semuanya berkorelasi tinggi.Semakin besar total aktiva Penjualan, Log Size, Nilai Pasar saham, 

Kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran 

suatu perusahaan maka kecendrungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang 

operasionalnya, dan salah satu alternative pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila 

modal sendiri tidak mencukupi. 

H4: Diduga Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

periode 2012-2015 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Return Saham 
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Menurut Lestari (2014) Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal 

maupun eksternal suatu perusahaan karna dapat memberikan suatu aspek yang positif bagi mereka. 

Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan memiliki aspek yang 

menguntungkan, dan mereka mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi mereka 

memberikan hasil yang lebih baik. Perusahaan dengan tingkat yang tinggi, dalam hubungannya 

dengan leverage sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak 

terjadi biaya keagenan antara pemegang saham dengan manager perusahaan, sebaliknya 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah sebaiknya menggunakan hutang 

sebagai sumber pembiayaannya, karena penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan 

tersebut membayar bunga secara teratur. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar 

dan untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan yang akan datang maka semakin 

besar keinginan perusahaan untuk menahan laba. 

H5:  Diduga Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada  perusahaan LQ 45 

periode 2012-2015. 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu penelitian yang harus di uji kebenarannya. 

Dari Perumusan masalah dan uraian sebelumnya, maka hipotesis yang dikemukakan disini adalah: 

𝐻1 :  Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 periode 

2012-2015. 

𝐻2 :  Diduga Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

periode 2012-2015. 

𝐻3:   Diduga Pertumbuhan Arus Kas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 

45 periode 2012-2015. 
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𝐻4:  Diduga Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 

periode 2012-2015. 

𝐻5 : Diduga Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ 

45 periode 2012-2015. 

𝐻6 :  Diduga Profitabilitas, nilai perusahaan, pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap return saham pada perusahaan LQ 45 periode 2012-2015. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian ini berhubungan dengan Return Saham, Profitabilitas, Nilai perusahaan, 

Pertumbuhan arus kas, Ukuran perusahaan dan Pertumbuhan perusahaan. Objek dan ruang lingkup 

dalam penelitian ini adalah perusahan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Laporan 

keuangan perusahaan dalam penelitian dapat didownload di website resmi Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id. Waktu yang akan diteliti dalam penelitian adalah periode 2012, 2013, 2014, 

dan 2015. 

Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu 

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian untuk mengetahui hubungan satu variable dengan variable 

lainnya dengan memperoleh data dalam bentuk angka-angka atau bilangan numeric berupa laporan 

keuangan seperti laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi di Bursa Efek Indonesia. 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dependen (Y)  

Variabel dependen yaitu variable yang di pengaruhi variable lain. Dalam penelitian akan 

menggunakan varibel dependen Return Saham. Return saham disebut sebagai pendapatan saham 

dan merupakan perubahan nilai harga saham. 

http://www.idx.co.id/
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Yang berarti semakin tinggi perubahan harga saham maka semakin tinggi return yang dihasilkan 

(Ginting, 2012). Return Saham dapat diukur dengan rumus  

R it =  
P

it −
P

it−1

P
it−1

 

 

Dimana:  

R it = Tingkat Keuntungan Saham pada periode t 

P it =Harga Saham i pada periode t 

P it -1 =Harga Saham i pada periode t-1 

 

Variabel Independen (X)  

Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor 

menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan return .Semakin tinggi 

kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan investor, sehingga 

menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik. Profitabilitas dapat diukur dengan Return on 

equity. Return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingat efektivitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (share holder’s 

equity). Menurut Irham Fahmi (2011) Return On Equity dapat diukur dengan rumus 

ROE= 

  

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan dalam penelitian ini di proksi melalui 

Laba Setelah Pajak

Modal sendiri
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price to book value (PBV) yaitu, perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku per 

saham masing- masing perusahaan terbuka. 

 

 

Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net asset) yang dimiliki oleh 

pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham (jogiyanto, 2003). Aktiva bersih adalah 

sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham dapat diketahui 

dengan rumus, sebagai berikut: 

Nilai buku per lembar saham  = 
Total Ekuitas

Jumlah Saham Beredar
 

Dimana: 

SharePrice     = Harga Saham 

BookValue per share   = Nilai buku per lembar saham 

Pertumbuhan Arus Kas 

Arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang utama dari suatu perusahaan 

selama satu periode. Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang 

penerimaan kas dan pembayaran kas suatu entitas selama periode tertentu. Tujuan lain adalah 

memberikan informasi kepada kreditor, investor dan pemakai lainnya dalam menentukan 

kemampuan perusahaan untuk menimbulkan arus kas bersih positif dimasa yang akan datang, 

menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya seperti melunasi hutang 

kepada kreditor, menentukan alasan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dan 

dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas serta menentukan pengaruh transaksi kas 

pembelanjaan dan investasi bukan kas terhadap posisi keuangan perusahaan. Menurut Sadeli 

(2014) Pertumbuhan arus kas dapat diukur dengan rumus : 

Price to book Value= 
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
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Dimana: PTAK  = Pertumbuhan Arus Kas  

     PTAK(t) = Pertumbuhan Arus Kas I  pada periode t 

     PTAK(t-1) =Pertumbuhan Arus Kas I pada periode t-1 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (asset) yang 

dimiliki suatu perusahaan. Pada akhirnya kemampuan untuk mengoperasikan perusahaan tersebut 

dapat mempengaruhi pendapatan sahamnya. (Menurut Yulia,2013) Ukuran perusahaan diukur 

dengan skala rasio yang menggunakan rumus: 

 

 

Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang 

menguntungkan, dan investorpun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari 

investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan perubahan total aktiva. Menurut (Safrida,2008) Pertumbuhan 

perusahaan dapat diukur dengan rumus: 

 

 

Dimana: P.T.A             =Pertumbuhan Total Aktiva 

Total Aktiva(t)             = Total aktiva i pada periode t 

PTAK=   
𝑃𝑇𝐴𝐾 (𝑡)− 𝑃𝑇𝐴𝐾 (𝑡−1)

𝑃𝑇𝐴𝐾 (𝑡−1)
  

SIZE= Ln Total Asset 

PTA= 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑡)− 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  (𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑡−1)
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Total Aktiva (t-1)        = Total Aktiva i pada periode t-1 

Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara atau dengan teknik dokumentasi, baik tertulis maupun elektronik yang berupa data 

historis laporan-laporan keuangan tahunan perusahaan LQ 45 yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia ( BEI) pada tahun 2012-2015 yang diunduh di website www.idx.co.id. 

Teknik Penentuan Populasi Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam index LQ 45 di 

Bursa Efek Indonesia . Penentuan Sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada metode purposive 

sampling. dimana sampel perusahaan dipilih berdasarkan pada kriteria tertentu (Sugiyono, 2013). 

Adapun kriteria digunakan untuk memilih sampel sebagai berikut : 

1. Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai tahun 2015. 

2. Perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan auditnya secara 

konsisten dan lengkap selama periode pengamatan tahun 2011-2015 . 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian 

4. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam bentuk Dollar As 

5. Perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor perbankan 
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Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

 

 

Metode Analisis 

Data  

Statistik 

Deskriptif 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa statistic descript memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, sum, range, 

kurtois dan skewness (kemencangan distribusi). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel data. 

Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antar variabel penelitian. 

Uji Normalitas 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Seperti diketahui 

bahwa Uji t dan Uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua 

NO Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 

2012 sampai tahun 2015 

45 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan dan 

mempublikasikan laporan keuangan auditan dan 

lengkap selama periode pengamatan tahun 2011-

2015 

 

(12) 

3 Perusahaan yang mengalami kerugian (6) 

4 Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan 

dalam bentuk Dollar As 

(3) 

5 Perusahaan yang termasuk dalam sektor 

perbankan 

(5) 

6 Jumlah 19 
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cara untuk mendeteksi apakah residualberdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan 

analisis grafik dan uji statistik. Salah satu caratermudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabelvariabel ini tidak ortogonal (variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol). Dalam mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerancemengukur variabilitas variable independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff  yang umum dipakai 

untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10. 

 

Uji Autokorelasi 

Ghozali (2013) menyatakan baahwa 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). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Hal ini sering di temukan pada data time series. Ada beberapa cara untuk 
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mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Pengujian autokorelasi pasa model regresi 

dilaksanakan dengan Durbin Watson Test yang dikembangkan oleh J. Durbin dan G. Watson pada 

tahun 1951. Uji Durbin Watson Test hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

auto corinter ceptrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lagi diantara variable independen 

Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdatisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskesdatisitas. 

Analisis Regresi Berganda 

Ghozali (2013) menyatakan bahwa analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variable dependen. Analisis regresi digunakan untuk 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis ini juga dapat menunjukkan 

arah hubungan antaravariabel dependen dan variabel independen. Persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

Dimana : Y= Return Saham 

   α = Konstanta 

X1 = Profitabilitas 

X2 = Nilai Perusahaan 

X3 = Pertumbuhan Arus  

X4 = Ukuran Perusahaan 
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X5 = Pertumbuhan perusahaan 

β 1-5=   koefisien variabel independen 

e    = errortems (variabel penganggu). 

Uji Hipotesis 

Setelah pengujian koefisien, untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, yaitu dengan pengujian uji koefisien determinasi, uji t dan uji 

f. 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Ghozali (2013) koefisien regresi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi  

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 

Uji Simultan (Uji-F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel 

bebas mempunyai pengaruh secara bersama-samaterhadap variabel dependen atau variabel terikat 

(Ghozali, 2013). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusannya 

adalah sebagai berikut:  

a. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA, berarti semua variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  
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b. Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan menolak HA, berarti masing-masing 

variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen  

Uji Parsial (Uji-T) 

Uji T statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel independen mempunyai 

pengaruh secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Bentuk pengujiannya 

adalah : 

a. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan menerima HA. Artinya, suatu variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

b. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan menolak HA. Artinya, suatu variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia.Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 19 perusahaan dari 45 perusahaan yang telah memenuhi criteria dalam penelitian. 

Deskriptif Data Penelitian 

Adapun gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar 

deviasi untuk data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Table 4.1 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

ROE 76 .05 .80 .2155 .14032 

NP 76 1.02 22.29 4.6371 4.36514 

AK 76 -.90 25.41 .4752 2.93439 

UP 76 28.69 33.13 30.8423 .98952 

PP 76 -.04 1.00 .2027 .18768 

RS 76 -.76 2.08 .1087 .41953 

Valid N 

(listwise) 

76     

Valid N 

(listwise) 

76     

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21). 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa: 

a. Jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah 76 data. Hal ini berdasarkan jumlah sampel 

sebanyak 19 perusahaan dengan periode waktu 4 tahun yang memenuhi kriteria penelitian. 

b. Variabel Profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0.05 yang terdapat di perusahaan 

LPKR, nilai maksimum 0.80 yang terdapat di perusahaan HMSP dan nilai rata-rata (mean) 

adalah 0.2155 dengan standar deviasi 0.14032. 

c. Variabel Nilai Perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 1.02 yang terdapat di 

perusahaan ASRI, nilai maksimum 22.29 yang terdapat di perusahaan HMSP dan nilai rata-

rata (mean) adalah 4.6371 dengan standar deviasi 4.36514. 

d. Variabel pertumbuhan arus kas memiliki nilai minimum sebesar -0.90 yang terdapat di 

perusahaan HMSP, nilai maksimum 25.41 yang terdapat di perusahaan HMSP dan nilai 

rata-rata (mean) adalah 0.4752 dengan standar deviasi 2.93439. 
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e. Variabel Ukuran Perusahaanmemiliki nilai minimum sebesar 28.69 yang terdapat di 

perusahaan SCMA, nilai maksimum 33.13 yang terdapat di perusahaan ASII, dan nilai 

rata-rata (mean) adalah 30.8423 dengan standar deviasi0.98952 

f. Variabel Pertumbuhan perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -0.04 yang terdapat di 

perusahaan INTP, nilai maksimum1.00 yang terdapat di perusahaan MNCN dan nilai rata-

rata (mean) adalah 0.2027 dengan standar deviasi 0.18768 

g. Return Saham memiliki nilai minimum sebesar -0.76 yang terdapat di perusahaan TLKM, 

nilai maksimum 2.08 yang terdapat di perusahaan PTPPdan nilai rata-rata (mean) adalah 

0.1087 dengan standar deviasi 0.41953 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 76 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.38709702 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .096 

Positive .081 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .833 

Asymp. Sig. (2-tailed) .492 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21 
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Dari hasil uji statistik di atas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.833 dan 

signifikansinya 0.492 > 0.05, maka H0 dapat diterima, yang berarti data residual berdistribusi 

normal.Selain itu, metode yang lebih handal yaitu dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. Hasil dari grafik normal Probability Plot sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Grafik Normal Probability Plot 

 

(Sumber: Data 

sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 
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Berdasarkan grafik Normal P-Plot diatas, maka dapat disimpulkan bahwa data yang 

diperoleh terdistribusi dengan normal karena tampilan grafik tersebut memperlihatkan penyebaran 

data (titik) mengikuti garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa data dari hasil penelitian ini 

dikatakan normal. 

Uji Multikolinieritas 

Table 4.3 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

ROE .130 7.710 

NP .117 8.528 

AK .797 1.255 

UP .783 1.276 

PP .805 1.242 

a. Dependent Variable: RS 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat di simpulkan bahwa variabel independen tidak 

mengalami multikolonieritas karna masing-masing nilai VIF variable independen> 0,10 dan VIF 

< 10. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Durbin-Watson 
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Model Summaryb 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .386a .149 .088 .40068 2.204 

a. Predictors: (Constant), PP, NP, AK, UP, ROE 

b. Dependent Variable: RS  

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

 

Hasil uji Durbin-Watson dalam tabel 4.8 menunjukkan nilai DW sebesar 2.204  dengan 

jumlah observasi (n) 76  dan 5 variabel bebas. Berdasarkan persyaratan angka DW > 1 dan DW 

< 3 (2.204  > 1 dan 2.204 < 3).Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi 

autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 4.2 

GrafikScatterplot 
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(Sumber: 

Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Pada grafik scatterplotdi atas,tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik rnenyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka mengindikasikan tidak terjadi 

heteroskedastisitas.Untuk mengetahui nilai signifikansinya apakah terjadi heteroskedastisitas atau 

tidak maka dilakukan uji Glejser.Jika signifikan korelasi nilai residual (unstandardized residual) 

dengan masing-masing variabel independen < 0.05 maka pada model regresi terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Hasil uji Spearman’s rho sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Spearman’s rho 

Correlations 

 Unstand

ardized 

Residual 

ROE NP AK UP PP 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s 

r

Unstandardized Residual 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .159 .108 .186 -.002 .022 

Sig. (2-

tailed) 

. .170 .354 .109 .990 .849 

N 76 76 76 76 76 76 

ROE 

Correlation 

Coefficient 

.159 1.000 .679** .222 -.256* .280* 

Sig. (2-

tailed) 

.170 . .000 .053 .026 .014 

N 76 76 76 76 76 76 

NP 
Correlation 

Coefficient 

.108 .679** 1.000 .069 -

.323** 

.144 
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h

o 

Sig. (2-

tailed) 

.354 .000 . .555 .004 .214 

N 76 76 76 76 76 76 

AK 

Correlation 

Coefficient 

.186 .222 .069 1.000 .085 .191 

Sig. (2-

tailed) 

.109 .053 .555 . .466 .098 

N 76 76 76 76 76 76 

UP 

Correlation 

Coefficient 

-.002 -.256* -.323** .085 1.000 -.211 

Sig. (2-

tailed) 

.990 .026 .004 .466 . .067 

N 76 76 76 76 76 76 

PP 

Correlation 

Coefficient 

.022 .280* .144 .191 -.211 1.000 

Sig. (2-

tailed) 

.849 .014 .214 .098 .067 . 

N 76 76 76 76 76 76 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Dari tabel 4.9 UjiSpearman’s rho diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

Unstandardized Residual untuk variable ROE adalah 0.170 > 0.05, nilai signifikansi 

Unstandardized Residual variabel Nilai Perusahaan adalah 0.354 > 0.05, nilai signifikansi 

Unstandardized Residual variable Pertumbuhan Arus Kas adalah 0,109 > 0.05, nilai signifikansi 

Unstandardized Residua lvariable Ukuran Perusahaan adalah 0.990 > 0.05, dan nilai signifikansi 

Unstandardized Residual variable Pertumbuhan Perusahaan adalah 0.849 > 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikansi 

Unstandardized Residualdari seluruh variabel independen > 0,05. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Analisis Regresi 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) -1.385 1.645  -.842 .403   

ROE -1.252 .916 -.419 -1.368 .176 .130 7.710 

NP .056 .031 .579 1.797 .077 .117 8.528 

AK -.007 .018 -.050 -.405 .686 .797 1.255 

UP .043 .053 .102 .819 .416 .783 1.276 

PP .868 .275 .388 3.158 .002 .805 1.242 

a. Dependent Variable: RS 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dari hasil perhitungan melalui SPSS 21, 

dapat kita lihat pada tabel 4.10 di atas.Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa nilai konstanta 

sebesar -1.385, nilai β1 (ROE) sebesar-1.252, nilai β2 (NP) sebesar 0.056, nilai β3 (AK) sebesar -

0.007 nilai β4 (UP) sebesar 0.043, dan nilai β5 (PP) sebesar 0.868, sehingga diperoleh persamaan: 

 

Kesimpulan dari hasil regresi linier berganda diatas sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) adalah -1.385. Artinya jika Profitabilitas,Nilai perusahaan, 

pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan bernilai 0, maka  

Return saham terjadi sebesar (-1.385). 

RS = -1.385 - 1.252(ROE) + 0.056(NP)- 0.007(AK) + 0.043(UP) + 0.868 (PP) + e 
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2. Koefisien β1 (ROE) sebesar -1.252. Jika variabel ROE menurun sebesar satu satuan  

sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka 

Return saham akan menurun sebesar 1.252. 

3. Koefisien β2 (NP) sebesar 0.056. Jika variabel NP meningkat sebesar satu satuan  

sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka 

Return saham akan meningkat sebesar 0.056. 

4. Koefisien β3 (AK) sebesar -0.007 Jika variable AK menurun sebesar satu satuan  sementara 

variabel independen lainnya diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka Return saham 

akan menurun sebesar 0.007. 

5. Koefisien β4 (UP) sebesar 0.043. Jika variabel UP meningkat sebesar satu satuan  

sementara variabel independen lainnya diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka 

Return saham akan meningkat sebesar 0.043. 

6. Koefisien β5 (PP) sebesar 0.868. Jika variabel PPmeningkat sebesar satu satuan  sementara 

variabel independen lainnya diasumsikan konstan atau sama dengan 0, maka Return saham 

akan meningkat sebesar 0.868. 

Pengujian Hipotesis 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2013:84) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-

1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan signifikansi thitung dengan ttabel dengan ketentuan: 
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1. Jika thitung< ttabel atau - thitung > -ttabel maka H0 tidak dapat ditolak dan H1 tidak dapat 

diterima untuk α =5% 

2. Jika thitung> ttabel atau - thitung < -ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima untuk α =5% 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas signifikan > 0.05, maka Ha ditolak dan H0 diterima 

- Jika probabilitas signifikan < 0.05, maka Ha diterima dan H0 ditolak 

Berikut hasil uji t atau uji parsial:  

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.385 1.645  -.842 .403 

ROE -1.252 .916 -.419 -1.368 .176 

NP .056 .031 .579 1.797 .077 

AK -.007 .018 -.050 -.405 .686 

UP .043 .053 .102 .819 .416 

PP .868 .275 .388 3.158 .002 

a. Dependent Variable: RS 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Pengaruh Profitabilitasterhadap Return Saham diketahui bahwa koefisien beta bernilai 

negative  (-1.252) dengan nilai -thitung sebesar -1.368 dan sig 0.176. Karena - thitung >ttabel (-

1.368 > 1.667) dan sig 0.176 > 0.05 (df=n - k - 1= 76 - 6 - 1 =69), maka dari hasil pengujian 

H1 ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti bahwa variable profitabilitas secara parsial tidak 

berpengaruhsignifikan terhadap Return saham. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) 

ditolak. 

2. Pengaruh Nilai perusahaan terhadap Return Saham diketahui bahwa koefisien beta bernilai 

positif (0.056) dengan nilai thitung sebesar 1.797 dan sig 0.077. Karena thitung >ttabel (1.797 

>1.667) dan sig 0.077 > 0.05 (df = n - k - 1 = 76 - 6 - 1 = 69), maka dari hasil pengujian 

H2 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variable nilai perusahaan secara parsial 

berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Return Saham. Dengan demikian hipotesis 

kedua (H2) ditolak. 

3. Pengaruh pertumbuhan arus kas terhadap Return saham diketahui bahwa koefisien beta 

bernilai negatif  (-0.007) dengan nilai -thitung sebesar -0.405 dan sig 0.686. Karena -

thitung>ttabel (-0.405>1.667) dan sig 0.686 > 0.05 (df=n – k – 1=76 – 6 – 1=69),  maka dari 

hasil pengujian H3 ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variable 

pertumbuhan arus kastidak berpengaruh signifikan terhadap Return saham. Dengan 

demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

4. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Return Saham diketahui bahwa koefisien beta 

bernilai positif (0.043) dengan nilai thitung 0.819 dan signifiansi 0.416. Karena thitung<ttabel 

(0.819 <1.667) dan sig 0.416 > 0.05 (df = n – k – 1 = 76 – 6 – 1 = 69), maka dari hasil 

pengujian H4 ditolak dan H0 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel ukuran perusahaan 
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secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return saham. Dengan demikian 

hipotesis keempat (H4) ditolak. 

5. Pengaruh Pertumbuhan perusahaanterhadap Return saham diketahui bahwa koefisien beta 

bernilai positif (0.868) dengan nilai thitung sebesar 3.158 dan signifikansi 0.002 Karena 

thitung> ttabel (3.158 > 1.667) dan sig 0.002 < 0.05 (df=n – k – 1=76 – 6 – 1=69), maka dari 

hasil pengujian H5 diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Return saham. Dengan 

demikian hipotesis kelima (H5) diterima 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat.Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan df1 =  

k – 1 dan df2 = n – k dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel (variabel 

bebas + variabel terikat) 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah: 

a) Jika Fhitung> Ftabel, tingkat signifikan < dari α = 0.05 maka H0 ditolak (ada pengaruh signifikan). 

b) Jika Fhitung< Ftabel, tingkat signifikan > dari α = 0.05 maka H0 diterima (tidak ada pengaruh 

signifikan). 

Berikut hasil uji F 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 
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1 

Regression 1.962 5 .392 2.444 .042b 

Residual 11.238 70 .161   

Total 13.201 75    

a. Dependent Variable: RS 

b. Predictors: (Constant), PP, NP, AK, UP, ROE 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 2.444 dan Ftabel 

sebesar 2.23 dengan signifikansi 0.042b.Dengan demikian dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 

(2.444> 2.23) dengan signifikansi 0.042b<0.05 yang menunjukkan bahwa profitabilitas, nilai 

perusahaan, pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Return saham. 

Uji Adjusted R Square 

Adjusted R square (R²) adalah untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dari sini akan diketahui seberapa besar variabel independen akan 

mampu menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di 

luar model. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel- variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, Ghozali 

(2013:97). Artinya nilai koefisian R² mempunyai interval nol sampai satu (0 ≤ R² ≤1). Semakin 

besar R² (mendekati 1) semakin baik hasil untuk model regresi tersebut.Kemudian jika semakin 

mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel 

dependen.Berikut hasil uji Adjusted R Square: 
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Tabel 4.9 

Hasil uji Koefisien Determinan R Square / R2 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .386a .149 .088 .40068 

a. Predictors: (Constant), PP, NP, AK, UP, ROE 

(Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21) 

Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 0.088 atau 88% Hasil ini 

menunjukkan bahwa persentase pengaruh variable independen yaitu profitabilitas, nilai 

peusahaan, pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

variable dependen yaitu  Return saham 88%. Sedangkan sisanya 12% dipengaruhi atau tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan LQ45 yangterdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2015. sebanyak 45 perusahaan.Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik purposive sampling. Dengan metode sampling tersebut didapat sampel yangdigunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan.Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dengan 5 

variabel independen. Dari hasil uji t, maka pembahasan hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap profitabilitas menyatakan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Oemar, dkk (2016) dan Ginting (2012), yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak 
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berpengaruh terhadap Return Saham, Hal ini dikarenakan Apabila perusahaan dapat 

mempergunakan modal saham secara efektif dan efisien maka perusahaan akan mendapatkan laba, 

dengan laba yang tinggi maka return pun juga akan tinggi. Hal ini akan membuat investor tertarik 

dalam menanamkan modal begitu juga sebaliknya apabila ROE mengalami penurunan maka return 

saham akan mengalami penurunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamadanu 

(2012) yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Return saham.  

 Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap Nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

Return saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan Agustia,dkk (2014). Hal ini disebabkan  oleh 

investor tidak hanya mempertimbangkan nilai perusahaan saja dalam mengambil keputusan 

investasi namun juga mempertimbangkan informasi akuntansi, gambaran perusahaan, informasi 

netral, rekomendasi advokat, dan kebutuhan financial personal dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan investasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamadanu (2012 dan Fitria 

(2016) yang menyatakan bahwa Nilai perusahaan berpengaruh terhadap return saham. 

 Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap pertumbuhan arus kas, hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Sadeli (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan arus kas 

tidak berpengaruh terhadap return saham, hal ini dikarenakan bahwa investor tidak menjadikan 

faktor pertumbuhan arus kas sebagai faktor yang mempengaruhi minat investor untuk menentukan 

pemilihan saham pada periode penelitian. Pertumbuhan arus kas yang tinggi atau rendah belum tentu 

menjadi pertimbangan investor untuk memilih saham suatu perusahaan, sehingga return saham 

ditentukan oleh faktor di luar pertumbuhan arus kas, misalnya faktor pertumbuhan laba dan lain-

lain. 
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Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap Ukuran perusaahaan. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2012) dan Lestari (2014) yang 

menyatakan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber 

pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan 

lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk 

memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Namun, pada sisi lain perusahaan dengan 

skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat 

bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar 

tingkat leveragenya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil. Hasil yang tidak 

signifikan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa perusahaan dengan ukuran kecil 

pada umumnya memiliki porsi hutang yang relatif kecil sehingga hutang tersebut tidak begitu 

membebani perusahaan dan beberapa investor dalam berinvestasi tidak hanya melihat besarnya 

perusahaan, namun juga melihat kemampuan perusahaan dalam mengembalikan investasi.  

 Sedangkan Untuk uji hasil analisis penelitian terhadap pertumbuhan 

perusahaanvmenyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap return saham. Hal 

ini dikarenakan pertumbuhan perusahaaan dengan tingkat potensial yang tinggi memilik 

kecendrungan untuk menghasilkan arus kas yang tinggi dimasa yang akan dating dan kapitalisasi 

pasar yang tinggi sehingga memungkinkan perusahaan untuk memiliki biaya modal yang rendah, 

oleh sebab itu leverage memiliki hubungan negative dengan tingkat pertumbuhan sehingga 

semakin tinggi pertumbuhan maka semakin rendah pula rasio hutang terhadap ekuitas dan begitu 

juga sebaliknya. 
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 Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 2.444 dan Ftabel 

sebesar 2.23 dengan signifikansi 0.042b.Dengan demikian dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 

(2.444 > 2.23) dengan signifikansi 0.042b <0.05 yang menunjukkan bahwa profitabilitas, nilai 

perusahaan, pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Retun saham. 

 Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 0.088 atau 88% Hasil ini 

menunjukkan bahwa persentase pengaruh variable independen yaitu profitabilitas, nilai 

peusahaan, pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

variable dependen yaitu  Return saham 88%. Sedangkan sisanya 12% dipengaruhi atau tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini.Maka disimpulkan bahwa Profitabilitas, Nilai perusahaan, 

Pertumbuhan arus kas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama 

dapat digunakan untuk mengukur Retrun saham. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Retun saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. 

2. Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. 

3. Pertumbuhan Arus kas tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015.  
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4. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. 

5. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. 

6. Profitabilitas, Nilai Perusahaan, Pertumbuhan Arus Kas, Ukuran Perusahaan, dan 

Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Return Saham pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya yaitu: 

1.  Didalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variable independen namun peneliti 

menyarankan agar menambah variabel independen. Karena masih banyak variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi return saham. 

2.  Didalam tahun penelitian ini terbatas, hanya empat (4) tahun saja namun peneliti 

menyarankan penelitian selanjutnya menambahkan jumlah periode tahun yang akan diteliti 

dan objek yang diteliti lebih banyak misalnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 
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