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BAB III 

PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA) , RETURN ON EQUITY (ROE), 

EARNING PER SHARE (EPS), PRICE TO BOOK VALUE (PBV), DAN DEBT TO 

EQUITY RATIO (DER) TERHADAP RETURN SAHAM 

 

3.1. Deskriptif Variabel Penelitian  

Pada bab ini peneliti menyajikan data yang telah  diolah dalam bentuk tabel  masing – 

masing variabel Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Earning per Share 

(EPS), Price to Book Value (PBV) dan Debt to Equtiy Ratio (DER) dan Return Saham. 

Analisis perhitungan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi pengolahan SPSS versi 

23.0 . 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian regresi 

berganda. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sub sektor properti dan real 

estate dimana dari keseluruhan populasi terdapat 33 perusahaan yang memenuhi kriteria 

dan akan diuji. Dari 33 perusahaan tersebut didapat 165 sampel, angka ini diperoleh dari 

jumlah perusahaan dikali lamanya periode penelitian yaitu 33 perusahaan dikali 5 tahun.  

3.1.1 Perkembangan Variabel Penelitian Sub Sektor Properti dan Real Estate 

yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 2012 – 2016  

Sektor properti dan real estate adalah sektor industri yang banyak diminati oleh banyak 

investor dimana investasi di sektor ini merupakan investasi jangka panjang. Hal ini 

mendorong perusahaan sub sektor properti dan real estate untuk terus mempertahankan 
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kinerja keuangan masing – masing perusahaan. Berikut ini kondisi perkembangan setiap 

variabel penelitian perusahaan sub sektor properti dan real estate periode 2012 – 2016: 

3.1.1.1 Deskripsi Return on Assets  

Return on Assets adalah suatu rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. Pengolahan data Return on Assets  dengan membagi 

laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Berikut ini disajikan data Return on Assets 

yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel dari tahun 2012 hingga tahun 2016 : 
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Tabel 3. 1 

Rekapitulasi Data Return On Assets Tahun 2012-2016 

Sumber: Bloomberg Financial Analysis, data telah diolah Februari 2018 

 

    Tahun Per Perusahaan  

No Perusahaan  2012 2013 2014 2015 2016 Tertinggi  Terendah  Rata - Rata 
1 ASRI  14,35 7,01 7,00 3,35 2,62 14,35 2,62 6,86 
2 BAPA 2,92 3,00 4,01 0,68 0,93 4,01 0,68 2,31 
3 BIPP  -7,74 29,57 2,89 12,63 1,91 29,57 -7,74 7,85 
4 BKDP  -6,22 -6,77 0,84 -3,48 -3,68 0,84 -6,77 -3,86 
5 BKSL  3,86 7,49 0,52 0,47 5,01 7,49 0,47 3,47 
6 BSDE  8,71 13,69 15,04 6,66 4,83 15,04 4,83 9,79 
7 COWL  6,44 2,62 5,85 -4,95 -0,67 6,44 -4,95 1,86 
8 CTRA  4,44 5,56 6,07 5,16 3,11 6,07 3,11 4,87 
9 DART  4,31 3,99 8,26 3,28 3,25 8,26 3,25 4,62 

10 DILD  3,08 4,75 5,21 4,16 2,70 5,21 2,70 3,98 
11 DUTI  8,98 9,37 7,47 6,24 7,52 9,37 6,24 7,91 
12 ELTY  -7,30 -1,68 3,49 -4,94 -3,81 3,49 -7,30 -2,85 
13 EMDE  0,37 3,69 4,24 5,04 5,11 5,11 0,37 3,69 
14 FMII  0,29 -1,99 0,58 15,76 37,00 37,00 -1,99 10,33 
15 GPRA  4,24 7,47 6,35 5,84 2,77 7,47 2,77 5,33 
16 GWSA  22,49 6,85 15,28 20,77 3,02 22,49 3,02 13,68 

17 ICON  0,98 1,49 0,68 0,07 0,64 1,49 0,07 0,77 
18 JRPT  9,41 9,80 11,45 12,24 12,58 12,58 9,41 11,10 
19 KIJA 6,00 1,32 4,84 3,71 4,27 6,00 1,32 4,03 
20 KPIG  4,69 5,51 4,47 2,16 14,01 14,01 2,16 6,17 
21 LCGP 0,65 -2,14 -0,54 -0,04 0,19 0,65 -2,14 -0,38 
22 LPCK 16,70 17,67 20,52 18,46 9,70 20,52 9,70 16,61 
23 LPKR  4,92 4,37 7,39 1,35 2,03 7,39 1,35 4,01 
24 MDLN  7,44 34,44 7,06 7,53 3,66 34,44 3,66 12,03 
25 MKPI  15,48 13,56 12,23 17,75 19,47 19,47 12,23 15,70 
26 MTLA 10,88 9,95 8,82 6,24 7,18 10,88 6,24 8,61 
27 MTSM  7,31 -2,03 -1,19 -5,18 -2,73 7,31 -5,18 -0,76 
28 PLIN  5,96 1,00 8,20 5,91 15,41 15,41 1,00 7,30 
29 RBMS 1,33 -8,97 1,91 -1,78 -3,74 1,91 -8,97 -2,25 
30 RDTX  10,90 14,38 14,57 14,72 13,09 14,72 10,90 13,53 
31 RODA  3,02 11,01 14,62 7,76 0,02 14,62 0,02 7,29 
32 SMDM 0,49 1,25 1,28 2,11 0,52 2,11 0,49 1,13 
33 SMRA  8,41 8,98 9,38 4,94 1,58 9,38 1,58 6,66 

Tertinggi Per Tahun 22,49 34,44 20,52 20,77 37,00 37,00     

Terendah Per Tahun -7,74 -8,97 -1,19 -5,18 -3,81   -8,97   

Rata-Rata Per Tahun 5,39                6,55  6,63        5,29              5,14      5,80 
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Berdasarkan tabel di atas, return on assets mencapai titik tertinggi pada tahun 

2016 yang dimiliki oleh Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) sebesar 37,00%. Nilai 

return on assets terendah terjadi tahun 2013 yang dimiliki oleh Ristia Bintang Mahkota 

Tbk (RBMS) sebesar -8,97%. Rata-rata return on assets berdasarkan data sebesar 5,80% 

dimana dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergerakan yang 

fluktuatif pada besarnya tingkat persentase return on assets.  

Data rekapitulasi Return on Assets (ROA) yang didapat divirtualisasikan dalam 

bentuk grafik adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 1 

Grafik Rekapitulasi Return On Assets Perusahaan 
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Terdapat fluktuasi ekstrem yang terjadi karena besarnya ROA mengalami 

perubahan drastis, seperti Modernland Reality Tbk yang mengalami kenaikan 

pada tahun 2013 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2014, dan Fortune 

Mate Indonesia Tbk yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini 

terjadi dikarenakan perusahaan mengalami penurunan dan peningkatan jumlah 

profit dalam skala besar, sedangkan jumlah asset perusahaan meningkat stabil.  

Terdapat fluktuasi ekstrem yang terjadi di dalam 10 perusahaan dengan 

ROA terendah, seperti PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk yang mengalami 

penurunan drastis pada tahun 2013 dan PT. Bukit Darmo Property Tbk yang 

mengalami penurunan drastis pada tahun 2013, hal ini terjadi dikarenakan 
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perusahaan mengalami penurunan jumlah profit dalam skala besar sedangkan 

jumlah asset perusahaan meningkat stabil.  

Terdapat perbedaan trend antara grafik 10 perusahaan dengan ROA 

tertinggi dan grafik 10 perusahaan dengan ROA terendah, hal ini disebabkan dari 

beberapa faktor yaitu perbedaan strategi marketing, dan sales perusahaan property 

sehingga perusahaan menghasilkan profit yang berbeda – beda sehingga 

berdampak dari beragamnya profit yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga 

menghasilkan ROA yang beragam pula. Perbedaan paling terlihat pada tahun 

2013 dan 2015, yang menunjukkan penurunan ekstrem variabel ROA terutama 

pada 10 perusahaan dengan ROA terendah, hal ini disebabkan oleh kondisi makro 

ekonomi seperti defisit perdagangan, melemahnya kurs rupiah. Bank Indonesia 

secara bertahap meningkatkan BI rate antara Juni 2013 sampai November 2013 

menjadi 7,50%. Kebijakan yang lebih ketat ini diimplementasikan dalam rangka 

melawan inflasi tinggi, untuk melawan defisit transaksi berjalan yang lebar, dan 

mengatasi ketidakjelasan iklim internasional karena pengetatan kebijakan moneter 

Amerika Serikat, terjadi capital outflows besar-besaran dari Indonesia dan 

menyebabkan pelemahan tajam nilai tukar rupiah sejak pertengahan 2013. 

Selain itu, tahun politik Indonesia menyebabkan ketidakjelasan politik 

yang berimbas ketidakjelasan perekonomian yang besar. Menjelang pemilihan-

pemilihan ini, para pengembang Indonesia cenderung menunda proyek-proyek 

baru. Faktor-faktor ini menyebabkan penurunan pasar properti Indonesia. Sebuah 

survei dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penjualan properti hunian di 

kuartal 1 tahun 2015 mengalami penurunan signifikan dalam perbandingan 
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quarter-to-quarter. Hasil dari penjualan di kuartal pertama tahun 2015 mencatat 

pertumbuhan 26,6% dibandingkan dengan 40,1% di kuartal ke-4 tahun 2014. 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia melambat samapai level terendah selama 

enam tahun terakhir  di kuartal 1 tahun 2015. 

Sedangkan untuk perusahaan – perusahaan yang pergerakan grafiknya 

stabil atau meningkat disebabkan oleh baiknya perusahaan dalam menghadapi 

krisis, sehingga tidak mempengaruhi fundamental  perusahaan dan menjadi 

pilihan bagi investor yang hendak berinvestasi pada saham – saham property. 

 

3.1.1.2 Deskripsi Return On Equity  

Return on Equity adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahan menghasilkan 

laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. Pengolahan data return on 

equity dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total equity. Berikut ini 

disajikan data return on equity yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel dari tahun 

2012 hingga tahun 2016 : 
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Tabel 3. 2 

Rekapitulasi Data Return On Equity Tahun 2012-2016 

Sumber: Bloomberg Financial Analysis, data telah diolah Februari 2018 

 

 

    Tahun Per Perusahaan  

No Perusahaan  2012 2013 2014 2015 2016 Tertinggi  Terendah  Rata - Rata 
1 ASRI  32,65 18,03 19,46 9,49 7,52 32,65 7,52 17,43 
2 BAPA 5,33 5,58 7,34 1,20 1,59 7,34 1,20 4,21 
3 BIPP  -18,03 48,66 4,60 21,26 3,58 48,66 -18,03 12,01 
4 BKDP  -8,60 -9,54 1,18 -4,81 -5,18 1,18 -9,54 -5,39 
5 BKSL  4,72 12,33 0,98 0,88 9,26 12,33 0,88 5,63 
6 BSDE  17,39 29,68 29,87 12,51 9,11 29,87 9,11 19,71 

7 COWL  10,74 4,21 13,01 -14,17 -1,98 13,01 -14,17 2,36 
8 CTRA  11,02 16,32 18,89 15,99 9,80 18,89 9,80 14,41 

9 DART  7,12 6,27 13,21 5,32 5,44 13,21 5,32 7,47 
10 DILD  4,78 8,21 10,25 8,86 6,19 10,25 4,78 7,66 

11 DUTI  15,71 16,63 12,69 10,38 12,18 16,63 10,38 13,52 
12 ELTY  -15,36 -3,21 6,46 -10,32 -8,67 6,46 -15,36 -6,22 
13 EMDE  0,66 6,43 7,98 9,77 9,86 9,86 0,66 6,94 
14 FMII  0,44 -3,10 0,95 26,35 52,33 52,33 -3,10 15,39 
15 GPRA  8,28 13,69 11,28 10,26 4,68 13,69 4,68 9,64 
16 GWSA  30,52 8,35 16,81 22,59 3,29 30,52 3,29 16,31 
17 ICON  10,10 12,74 1,92 0,22 2,45 12,74 0,22 5,49 
18 JRPT  22,03 23,82 26,62 25,00 23,35 26,62 22,03 24,16 
19 KIJA 10,29 2,57 9,76 7,50 8,91 10,29 2,57 7,81 
20 KPIG  5,79 8,64 6,34 2,79 18,00 18,00 2,79 8,31 
21 LCGP 0,70 -2,31 -0,58 -0,04 0,19 0,70 -2,31 -0,41 
22 LPCK 39,71 38,76 37,69 29,07 13,90 39,71 13,90 31,83 
23 LPKR  10,88 10,47 18,01 3,35 5,05 18,01 3,35 9,55 
24 MDLN  15,27 71,05 14,13 15,35 7,92 71,05 7,92 24,74 
25 MKPI  22,70 20,15 21,44 35,65 36,66 36,66 20,15 27,32 
26 MTLA 14,29 14,91 14,70 10,60 12,17 14,91 10,60 13,33 
27 MTSM  9,16 -2,47 -1,38 -5,90 -3,11 9,16 -5,90 -0,74 
28 PLIN  10,81 1,87 16,03 11,65 31,21 31,21 1,87 14,31 
29 RBMS 1,44 -10,37 2,30 -2,01 -4,01 2,30 -10,37 -2,53 
30 RDTX  14,01 18,88 18,62 17,59 15,21 18,88 14,01 16,86 
31 RODA  5,36 19,52 23,27 11,29 0,03 23,27 0,03 11,89 
32 SMDM 0,80 2,22 2,42 4,01 0,96 4,01 0,80 2,08 
33 SMRA  26,14 27,32 28,11 14,96 5,09 28,11 5,09 20,32 

Tertinggi Per Tahun 39,71 71,05 37,69 35,65 52,33 71,05     

Terendah Per Tahun -18,03 -10,37 -1,38 -14,17 -8,67   -18,03   

Rata - Rata Per Tahun  9,90                                                                13,22    12,56        9,29       8,88            10,77 
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Berdasarkan tabel diatas, return on equity mencapai titik tertinggi pada tahun 2016 yang 

dimiliki oleh Modernland Reality (MDLN) sebesar 71,05%. Nilai return on equity 

terendah terjadi tahun 2012 yang dimiliki oleh Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP) 

sebesar -18,03%. Rata – rata return on equity berdasarkan data sebesar 10,77% dimana 

dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergerakan yang fluktuatif pada 

besarnya tingkat persentase return on equity. 

Data rekapitulasi Return On Equity (ROE) yang didapat divirtualisasikan dalam 

bentuk grafik adalah sebagai berikut :  

Gambar 3. 2 

Grafik Rekapitulasi Return On Equity Perusahaan 
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Terdapat fluktuasi ekstrem yang terjadi karena besarnya ROE mengalami 

perubahan drastis, seperti Modernland Reality Tbk yang mengalami kenaikan 

pada tahun 2013 dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2014, hal ini 

disebabkan karena jumlah profit Moderland Reality Tbk mengalami penurunan 

yang cukup drastis pada tahun 2014 sedangkan jumlah equity meningkat stabil. 

Selain itu Fortune Mate Indonesia Tbk yang mengalami kenaikan pada tahun 

2015 dan 2016. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi peningkatan profit dalam skala 

besar pada tahun 2015 dan 2016 sedangkan jumlah equity perusahaan meningkat 

stabil.  

Terdapat fluktuasi ekstrem yang terjadi di dalam 10 perusahaan dengan 

ROE terendah, seperti PT Cowell Development Tbk yang mengalami penurunan 
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drastis pada tahun 2015 dan PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk, hal ini terjadi 

dikarenakan perusahaan mengalami penurunan jumlah profit dalam skala besar 

sedangkan jumlah equity perusahaan meningkat stabil.  

Terdapat perbedaan trend antara grafik 10 perusahaan dengan ROE 

tertinggi dan grafik 10 perusahaan dengan ROE terendah, hal ini disebabkan dari 

beberapa faktor yaitu perbedaan strategi marketing, dan sales perusahaan property 

sehingga perusahaan menghasilkan profit yang berbeda – beda sehingga 

berdampak dari beragamnya profit yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga 

menghasilkan ROE yang beragam pula. Perbedaan paling terlihat pada tahun 2013 

dan 2015, yang menunjukkan penurunan ekstrem variabel ROE terutama pada 10 

perusahaan dengan ROE terendah, hal ini disebabkan oleh kondisi makro 

ekonomi seperti defisit perdagangan, melemahnya kurs rupiah. Bank Indonesia 

secara bertahap meningkatkan BI rate antara Juni 2013 sampai November 2013 

menjadi 7,50%. Kebijakan yang lebih ketat ini diimplementasikan dalam rangka 

melawan inflasi tinggi, untuk melawan defisit transaksi berjalan yang lebar, dan 

mengatasi ketidakjelasan iklim internasional karena pengetatan kebijakan moneter 

Amerika Serikat, terjadi capital outflows besar-besaran dari Indonesia dan 

menyebabkan pelemahan tajam nilai tukar rupiah sejak pertengahan 2013. 

Selain itu, tahun politik Indonesia menyebabkan ketidakjelasan politik 

yang berimbas ketidakjelasan perekonomian yang besar. Menjelang pemilihan-

pemilihan ini, para pengembang Indonesia cenderung menunda proyek-proyek 

baru. Faktor-faktor ini menyebabkan penurunan pasar properti Indonesia, Hasil 

dari penjualan di kuartal pertama tahun 2015 mencatat pertumbuhan 26,6% 
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dibandingkan dengan 40,1% di kuartal ke-4 tahun 2014. Pertumbuhan 

perekonomian Indonesia melambat samapai level terendah selama enam tahun 

terakhir  di kuartal 1 tahun 2015. Keadaan itu mempengaruhi investor dalam 

melakukan investasi. Sempat terjadi keadaan wait and see bagi investor karena 

berbagai gejolak tersebut menghambat pengambilan keputusan investor. 

Sedangkan untuk perusahaan – perusahaan yang pergerakan grafiknya 

stabil atau meningkat disebabkan oleh baiknya perusahaan dalam menghadapi 

krisis, sehingga tidak mempengaruhi fundamental  perusahaan dan menjadi 

pilihan bagi investor yang hendak berinvestasi pada saham – saham property. 

 



 

 

 

112 

 

3.1.1.3 Deskripsi Earning Per Share  

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (return) 

yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar saham. Pengolahan data 

earning per share dengan membagi laba bersih setelah pajak yang telah dikurangi 

jumlah dividen dengan total jumlah saham yang beredar. 

Berikut ini disajikan data earning per share yang terdaftar di BEI yang dijadikan 

sampel dari tahun 2012 hingga tahun 2016: 
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Tabel 3. 3 

Rekapitulasi Data Earning Per Share Tahun 2012-2016 

Sumber: Bloomberg Financial Analysis, data telah diolah Februari 2018 

 

    Tahun Per Perusahaan  

No Perusahaan  2012 2013 2014 2015 2016 Tertinggi  Terendah  Rata - Rata 

1 ASRI  61,19 44,62 55,85 30,36 25,89 61,19 25,89 43,58 
2 BAPA 6,78 7,59 10,65 2,09 2,48 10,65 2,09 5,92 
3 BIPP  -8,39 37,27 5,61 33,35 6,08 37,27 -8,39 14,78 
4 BKDP  -8,54 -8,65 1,03 -4,13 -4,24 1,03 -8,65 -4,91 
5 BKSL  7,04 20,07 1,70 1,44 16,33 20,07 1,44 9,32 
6 BSDE  73,50 153,82 211,19 112,44 93,32 211,19 73,50 128,85 
7 COWL  67,42 10,00 34,00 -37,00 -5,00 67,42 -37,00 13,88 
8 CTRA  38,34 63,32 84,55 83,48 56,00 84,55 38,34 65,14 
9 DART  61,00 57,55 130,00 57,00 61,00 130,00 57,00 73,31 

10 DILD  17,00 31,32 42,00 39,00 29,00 42,00 17,00 31,66 
11 DUTI  285,85 356,14 314,83 289,14 380,36 380,36 285,85 325,26 
12 ELTY  -27,81 -5,31 10,84 -16,69 -12,59 10,84 -27,81 -10,31 
13 EMDE  1,25 10,06 13,39 17,87 19,52 19,52 1,25 12,42 
14 FMII  0,38 -2,87 0,94 30,22 92,16 92,16 -2,87 24,17 
15 GPRA  14,43 23,08 21,15 21,09 10,17 23,08 10,17 17,98 
16 GWSA  54,93 18,08 72,32 161,70 26,65 161,70 18,08 66,74 
17 ICON  1,05 1,61 1,14 0,23 2,62 2,62 0,23 1,33 
18 JRPT  32,36 41,45 55,87 64,93 75,05 75,05 32,36 53,93 
19 KIJA 18,53 4,84 19,08 16,26 20,96 20,96 4,84 15,94 
20 KPIG  34,36 63,80 62,93 33,67 256,98 256,98 33,67 90,35 
21 LCGP 0,79 -2,71 -1,68 -1,29 1,17 1,17 -2,71 -0,74 
22 LPCK 584,80 848,59 1215,48 1308,30 775,60 1308,30 584,80 946,55 
23 LPKR  46,48 53,94 112,26 23,51 38,75 112,26 23,51 54,99 
24 MDLN  20,79 195,62 56,36 69,69 40,00 195,62 20,79 76,49 
25 MKPI  382,89 385,54 461,37 943,31 1264,90 1264,90 382,89 687,60 
26 MTLA 26,60 31,51 35,04 28,16 35,45 35,45 26,60 31,35 
27 MTSM  33,00 -9,00 -4,86 -20,10 -10,15 33,00 -20,10 -2,22 
28 PLIN  68,71 11,42 100,16 76,69 207,58 207,58 11,42 92,91 
29 RBMS 5,89 -42,80 9,20 -9,44 -20,55 9,20 -42,80 -11,54 
30 RDTX  464,35 737,63 869,00 966,00 971,00 971,00 464,35 801,60 
31 RODA  5,25 21,17 31,30 17,97 0,05 31,30 0,05 15,15 
32 SMDM 3,10 8,75 8,15 13,94 3,41 13,94 3,10 7,47 
33 SMRA  57,45 76,40 96,01 59,28 21,60 96,01 21,60 62,15 

Tertinggi Per Tahun 584,80 848,59 1215,48 1308,30 1264,90 1308,30     

Terendah Per Tahun -27,81 -42,80 -4,86 -37,00 -20,55   -42,80   

Rata - Rata Per Tahun  73,66           98,30    125,36    133,71    135,80      113,37 
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Berdasarkan tabel diatas, earning per share mencapai titik tertinggi pada tahun 2015 

yang dimiliki oleh Lippo Cikarang Tbk (LPCK) sebesar Rp 1.308,30 per lembar saham. 

Nilai earning per share terendah terjadi tahun 2013 yang dimiliki oleh Ristia Bintang 

Mahkota Tbk (RBMS) sebesar Rp -42,80 per lembar saham. Rata – rata earning per 

share berdasarkan data sebesar Rp 113,37 dimana dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terjadinya pergerakan yang fluktuatif pada besarnya tingkat earning per share. 

Data rekapitulasi Earning per Share (EPS) yang didapat divirtualisasikan dalam 

bentuk grafik adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 3 

Grafik Rekapitulasi Earning per Share Perusahaan 
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Terdapat fluktuasi ekstrim yang terjadi karena besarnya EPS mengalami 

perubahan drastis, seperti Lippo Cikarang Tbk yang mengalami penuruan pada 

tahun 2016, Roda Vivatex Tbk mengalami peningkatan yang stabil setiap 

tahunnya, Metropolitan Kentjana Tbk yang tahun 2015 dan 2016 mengalami 

kenaikan drastis. Hal ini terjadi dikarenakan bertambahnya atau berkurangnya 

jumlah laba bersih dalam skala besar, sedangkan jumlah saham yang beredar 

stabil. Seperti Lippo Cikarang Tbk yang mengalami kenaikan laba bersih yang 

cukup stabil tetapi mengalami penurunan di tahun 2016 sehingga berdampak 

kepada turunnya rasio EPS. 

Terdapat fluktuasi ekstrem yang terjadi di dalam 10 perusahaan dengan 

EPS terendah, seperti Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk yang mengalami 

penurunan drastis pada tahun 2013 dan Metro Realty Tbk yang mengalami 
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penurunan drastis pada tahun 2013, hal ini terjadi dikarenakan perusahaan 

mengalami penurunan jumlah profit dalam skala besar sedangkan jumlah   

Terdapat perbedaan trend antara grafik 10 perusahaan dengan EPS 

tertinggi dan grafik 10 perusahaan dengan EPS terendah, hal ini disebabkan dari 

beberapa faktor yaitu perbedaan strategi marketing, dan sales perusahaan property 

sehingga perusahaan menghasilkan profit yang berbeda – beda sehingga 

berdampak dari beragamnya profit yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga 

menghasilkan EPS yang beragam pula. Perusahaan yang memiliki EPS rendah 

belum tentu menggambarakan tingkat return yang kecil dari sebuah perusahaan 

dan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan jumlah saham yang beredar dan 

EAT yang dihasilkan oleh masing – masing perusahaan.  

 Perbedaan paling terlihat pada tahun 2013 dan 2015, yang menunjukkan 

penurunan ekstrem variabel EPS terutama pada 10 perusahaan dengan ROE 

terendah, hal ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi seperti defisit 

perdagangan, melemahnya kurs rupiah. Bank Indonesia secara bertahap 

meningkatkan BI rate antara Juni 2013 sampai November 2013 menjadi 7,50%. 

Kebijakan yang lebih ketat ini diimplementasikan dalam rangka melawan inflasi 

tinggi, untuk melawan defisit transaksi berjalan yang lebar, dan mengatasi 

ketidakjelasan iklim internasional karena pengetatan kebijakan moneter Amerika 

Serikat, terjadi capital outflows besar-besaran dari Indonesia dan menyebabkan 

pelemahan tajam nilai tukar rupiah sejak pertengahan 2013. 

Selain itu, tahun politik Indonesia menyebabkan ketidakjelasan politik 

yang berimbas ketidakjelasan perekonomian yang besar. Hasil dari penjualan di 
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kuartal pertama tahun 2015 mencatat pertumbuhan 26,6% dibandingkan dengan 

40,1% di kuartal ke-4 tahun 2014. Pertumbuhan perekonomian Indonesia 

melambat samapai level terendah selama enam tahun terakhir  di kuartal 1 tahun 

2015.  

Sedangkan untuk perusahaan – perusahaan yang pergerakan grafiknya 

stabil atau meningkat disebabkan oleh baiknya perusahaan dalam menghadapi 

krisis, sehingga tidak mempengaruhi fundamental  perusahaan dan menjadi 

pilihan bagi investor yang hendak berinvestasi pada saham – saham property. 
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3.1.1.4  Deskripsi Price to Book Value 

Price to book value adalah merupakan rasio pasar yang digunakan untuk 

mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya Pengolahan data 

price to book value dengan membagi laba bersih setelah pajak yang telah 

dikurangi jumlah dividen dengan total jumlah saham yang beredar. Berikut ini 

disajikan data price to book value yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel 

dari tahun 2012 hingga tahun 2016 merupakan rasio pasar yang digunakan untuk 

mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 

Berikut ini disajikan data earning per share yang terdaftar di BEI yang 

dijadikan sampel dari tahun 2012 hingga tahun 2016: 
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Tabel 3. 4 

Rekapitulasi Data Price to Book Value Tahun 2012-2016 

 

Sumber: Bloomberg Financial Analysis, data telah diolah Februari 2018 

 

 

    Tahun Per Perusahaan  

No Perusahaan  2012 2013        2014       2015        2016 Tertinggi  Terendah  Rata - Rata 

1 ASRI          2,58          1,64          1,80          1,04          0,98  2,58 0,98 1,61 
2 BAPA         1,05          0,47          0,33          0,33          0,31  1,05 0,31 0,50 
3 BIPP          2,23          0,81          0,81          0,55          0,53  2,23 0,53 0,99 
4 BKDP          0,86          0,78          1,04          0,95          0,78  1,04 0,78 0,88 
5 BKSL          1,24          0,91          0,60          0,34          0,50  1,24 0,34 0,72 
6 BSDE          2,46          2,21          2,16          1,84          1,64  2,46 1,64 2,06 
7 COWL          1,57          4,68          7,29        12,37        20,06  20,06 1,57 9,19 
8 CTRA          2,17          1,78          2,48          2,66          2,24  2,66 1,78 2,27 

9 DART          0,79          0,48          0,66          0,41          0,31  0,79 0,31 0,53 
10 DILD          0,90          0,81          1,53          1,07          1,04  1,53 0,81 1,07 
11 DUTI          1,56          1,93          1,85          2,43          2,05  2,43 1,56 1,96 
12 ELTY          0,32          0,31          0,37          0,37          0,50  0,50 0,31 0,38 
13 EMDE          0,93          0,69          0,79          0,76          0,69  0,93 0,69 0,77 
14 FMII          2,84          3,90          4,55          6,16          2,25  6,16 2,25 3,94 
15 GPRA          0,63          0,84          1,53          0,92          0,83  1,53 0,63 0,95 
16 GWSA          1,11          0,71          0,27          0,19          0,16  1,11 0,16 0,49 
17 ICON        41,87        54,42        67,72          5,80          4,77  67,72 4,77 34,91 
18 JRPT          3,90          4,37          4,52          2,53          2,51  4,52 2,51 3,57 
19 KIJA         1,02          0,98          1,37          1,09          1,18  1,37 0,98 1,13 
20 KPIG          2,43          1,38          1,06          1,13          0,94  2,43 0,94 1,39 
21 LCGP         1,51          0,98          2,09          2,16          0,47  2,16 0,47 1,44 
22 LPCK         1,83          1,87          2,71          1,40          0,84  2,71 0,84 1,73 
23 LPKR          2,18          1,66          1,54          1,49          0,91  2,18 0,91 1,56 
24 MDLN          1,72          1,48          1,61          1,19          0,79  1,72 0,79 1,36 
25 MKPI          2,48          5,27          6,71          5,66          6,57  6,71 2,48 5,34 
26 MTLA         2,70          1,68          1,75          0,78          1,15  2,70 0,78 1,61 

27 MTSM          1,94          1,88          1,95          0,69          1,11  1,95 0,69 1,51 
28 PLIN          2,58          3,06          5,74          6,04          7,32  7,32 2,58 4,95 
29 RBMS         0,33          0,23          0,22          0,15          0,17  0,33 0,15 0,22 
30 RDTX          1,14          1,38          1,23          1,19          1,68  1,68 1,14 1,32 
31 RODA          3,58          3,79          3,08          3,54          2,32  3,79 2,32 3,26 
32 SMDM         0,50          0,57          0,36          0,27          0,21  0,57 0,21 0,38 
33 SMRA          3,77          2,54          4,04          3,96          3,06  4,04 2,54 3,47 

Tertinggi Per Tahun 41,87 54,42 67,72 12,37 20,06 67,72     

Terendah Per Tahun 0,32 0,23 0,22 0,15 0,16   0,15   

Rata - Rata Per Tahun  2,99 3,35 4,11 2,17 2,15     2,95 
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Berdasarkan tabel di atas, price to book value mencapai titik tertinggi pada 

tahun 2014 yang dimiliki oleh Island Concepts Concepts Indonesia Tbk (ICON) 

sebesar 67,72 kali. Nilai price to book value terendah terjadi pada tahun 2015 

yang dimiliki oleh Ristia Bintang Mahkota Tbk (RBMS) sebesar 0,15 kali. Rata – 

rata price to book value berdasarkan data sebesar 2,95 kali dimana dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergerakan yang fluktuatif pada 

besarnya tingkat price to book value.  

Data Price to Book Value (PBV) yang didapat divirtualisasikan dalam 

bentuk grafik adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3. 4 

Grafik Rekapitulasi Price to Book Value Perusahaan 
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Terdapat fluktuasi ekstrim yang terjadi seperti Island Concepts Indonesia 

Tbk yang mengalami penuruan pada tahun 2015 hal tersebut terjadi dikarenakan 

pada tahun 2014 terjadi pelunasan hutang jangka panjang perusahaan dengan 

skema right issue sehingga menyebabkan nilai ekuitas naik signifikan. Kenaikan 

nilai ekuitas tercermin pada nilai buku perusahaan yang menjadi naik signifikan 

juga. Dengan harga pasar yang tidak terlalu di apresiasi pasar, sehingga PBV ratio 

menjadi semakin turun (valuasi semakin murah). 

Berdasarkan data pengolahan dalam tabel rekapitulasi 10 perusahaan 

dengan PBV terendah yang digambarkan dalam bentuk grafik diatas yaitu Gambar 

3.4 tidak terdapat trend yang terjadi pada PBV properti dan real estate. PBV 

perusahaan periode 2012-2016 selalu mengalami fluktuasi sehingga tidak terdapat 

kondisi khusus yang terjadi pada sebuah periode.  
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1.1.1.5 Deskripsi Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio adalah merupakan rasio solvabilitas, rasio yang memberikan 

suatu ukuran sampai sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap (utang dan saham 

preferen) digunakan dalam struktur modal perusahaan. Debt  to equity ratio 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage (penggunaan 

hutang) terhadap total shareholders equity yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (hutang) terhadap 

total modal yang dimliki perusahaan. Pengolahan data debt to equity ratio dengan 

membagi total kewajiban dengan jumlah modal sendiri. Berikut ini disajikan data 

debt to equity ratio yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel dari tahun 2012 

hingga tahun 2016 : 
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Tabel 3. 5 

Rekapitulasi Data Debt to Equity Ratio Tahun 2012-2016 

Sumber: Bloomberg Financial Analysis, data telah diolah Februari 2018 

 

  Tahun Per Perusahaan 

No Perusahaan 2012 2013 2014 2015 2016 Tertinggi Terendah Rata - Rata 

1 ASRI 1,31 1,71 1,66 1,83 1,81 1,83 1,31 1,66 
2 BAPA 0,82 0,90 0,77 0,74 0,67 0,90 0,67 0,78 
3 BIPP 1,11 0,29 0,37 0,23 0,37 1,11 0,23 0,47 
4 BKDP 0,38 0,43 0,38 0,38 0,44 0,44 0,38 0,40 
5 BKSL 0,28 0,55 0,58 0,70 0,59 0,70 0,28 0,54 
6 BSDE 0,59 0,68 0,53 0,63 0,57 0,68 0,53 0,60 
7 COWL 0,57 0,64 1,73 2,02 1,91 2,02 0,57 1,37 
8 CTRA 0,77 1,06 1,02 1,01 1,03 1,06 0,77 0,98 
9 DART 0,51 0,63 0,57 0,67 0,67 0,67 0,51 0,61 

10 DILD 0,54 0,84 1,02 1,16 1,34 1,34 0,54 0,98 
11 DUTI 0,28 0,24 0,30 0,32 0,24 0,32 0,24 0,28 
12 ELTY 0,66 0,72 0,93 1,20 1,20 1,20 0,66 0,94 
13 EMDE 0,69 0,68 0,96 0,81 0,98 0,98 0,68 0,83 
14 FMII 0,42 0,52 0,61 0,31 0,15 0,61 0,15 0,40 
15 GPRA 0,86 0,66 0,72 0,66 0,55 0,86 0,55 0,69 
16 GWSA 0,26 0,14 0,07 0,09 0,07 0,26 0,07 0,12 
17 ICON 2,73 2,30 0,81 1,71 1,95 2,73 0,81 1,90 
18 JRPT 1,25 1,30 1,08 0,83 0,73 1,30 0,73 1,04 
19 KIJA 0,78 0,97 0,83 0,96 0,90 0,97 0,78 0,89 
20 KPIG 0,23 0,21 0,24 0,25 0,26 0,26 0,21 0,24 
21 LCGP 0,11 0,07 0,07 0,06 0,03 0,11 0,03 0,07 
22 LPCK 1,31 1,12 0,64 0,51 0,33 1,31 0,33 0,78 
23 LPKR 1,17 1,21 1,15 1,18 1,07 1,21 1,07 1,15 
24 MDLN 1,06 1,06 0,95 1,12 1,20 1,20 0,95 1,08 
25 MKPI 0,49 0,48 1,00 1,02 0,78 1,02 0,48 0,75 
26 MTLA 0,30 0,61 0,60 0,64 0,57 0,64 0,30 0,54 
27 MTSM 0,24 0,19 0,14 0,14 0,13 0,24 0,13 0,17 
28 PLIN 0,77 0,91 0,92 0,94 1,01 1,01 0,77 0,91 
29 RBMS 0,08 0,24 0,17 0,10 0,03 0,24 0,03 0,13 
30 RDTX 0,27 0,35 0,22 0,18 0,15 0,35 0,15 0,23 

31 RODA 0,78 0,60 0,46 0,29 0,24 0,78 0,24 0,47 
32 SMDM 0,25 0,38 0,43 0,29 0,25 0,43 0,25 0,32 
33 SMRA 1,85 1,93 1,47 1,49 1,55 1,93 1,47 1,66 

Tertinggi Per Tahun 2,73 2,30 1,73 2,02 1,95 2,73   

Terendah Per Tahun 0,08 0,07 0,07 0,06 0,03  0,03  
Rata - Rata Per Tahun 0,72 0,75 0,71 0,74 0,72   0,73 
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Berdasarkan tabel di atas, debt to equity ratio mencapai titik tertinggi pada tahun 

2012 yang dimiliki oleh Island Concepts Concepts Indonesia Tbk (ICON) sebesar 

2,73%.  Nilai debt to equity ratio terendah terjadi pada tahun 2016 yang dimiliki oleh 

Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) sebesar 0,03%. Rata – rata debt to equity ratio 

berdasarkan data di atas sebesar 0,73% dimana dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terjadinya pergerakan yang fluktuatif pada besarnya tingkat debt to equity ratio. 

Data Debt to Equity Ratio yang didapat divirtualisasikan dalam bentuk grafik 

adalah sebagai berikut :  

Gambar 3. 5 

Grafik Rekapitulasi Debt to Equity Ratio Perusahaan 
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Terdapat fluktuasi ekstrim yang terjadi seperti Island Concepts Indonesia 

Tbk yang mengalami penuruan pada tahun 2014 hal tersebut terjadi dikarenakan 

pada tahun 2014 terjadi pelunasan hutang jangka panjang perusahaan dengan 

skema right issue sehingga menyebabkan menurunnya nilai liabilities perusahaan  

dan nilai ekuitas naik signifikan, sehingga  data rekapitulasi Debt to Equity Ratio 

perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2014. 

Berdasarkan data pengolahan dalam tabel rekapitulasi 10 perusahaan 

dengan DER terendah yang digambarkan dalam bentuk grafik di atas terdapat 

fluktuasi ekstrem yang terjadi seperti Fortune Mate Indonesia Tbk yang 

mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014  lalu mengalami penurunan 

yang cukup eksterm pada tahun 2015 sampai tahun 2016, hal ini disebabkan oleh 



 

 

 

127 

jumlah total liabilities yang mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2014 

dan mengalami penurunan sebesar 20.10% pada tahun 2015 sedangkan jumlah 

total equity meningkat cukup stabil terutama pada tahun 2015 yaitu meningkat 

sebesar 55.79% sehingga menyebabkan penurunan DER yang ekstrem pada tahun 

2015. Selain Fortune Mate Indonesia Tbk, terdapat juga kenaikan ekstrem yang 

dialami Roda Vivatex Tbk hal tersebut disebabkan oleh kenaikan total liabilities 

yang cukup tinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 57,98% tetapi mengalami 

penurunan pada tahun 2014 sebear 27,52%, lalu mengalami penurunan sebesar 

3,11% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan sebesar 3,41% pada tahun 

2016, dan sedangkan total equity perusahaan selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, sehingga menyebabkan kenaikan DER yagn ekstrem pada tahun 2013 

dan pada tahun berikutnya selalu mengalami penurunan.  

Nilai DER yang tinggi menunjukkan bahwa memiliki total pinjaman 

(hutang) yang lebih beasar daripada total modal yang dimliki perusahaan, hal ini 

biasanya terjadi apabila perusahaan menggunakan pinjaman dari pihak ketiga 

dengan tujuan melakukan ekspansi perusahaan, sedangkan nilai DER yang rendah 

menunjukkan komposisi total pinjaman yang lebih sedikit daripada total modal, 

hal ini dapat disebabkan karena perusahaan telah melakukan pelunasan terhadap 

total pinjaman atau hutang dari pihak ketiga, dan juga dapat menunjukkna bahwa 

perusahaan lebih memilih untuk membagikan laba yang ditahan sebagai deviden 

kepada para investor sehingga dapat menarik minat para investor untuk 

menanamkan dananya di dalam perusahaan tersebut.  
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1.1.1.6 Deskripsi Return Saham 

Return Saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu 

investasi yang dilakukannya. Setiap investasi baik jangka panjang maupun jangka 

pendek mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang disebut return. 

Dengan memiliki saham, investor sebagai pemilik saham dapat memiliki keuntungan 

berupa capital gain dan dividend yield. 

Dividend yield adalah bagian laba atau pendapatan yang ditetapkan oleh direksi 

dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Capital Gain merupakan selisih 

harga jual dengan harga beli saham. Jika pemilik menjual sahamnya dengan kurs yang 

lebih tinggi dari kurs waktu membeli, maka investor mengalami capital gain. Namun, 

apabila pemilik menjual sahamnya dengan kurs yang lebih rendah dari kurs waktu 

membeli, maka investor akan mengalami capital loss. Pengolahan data return saham 

dengan membagi selisih harga saham periode sekarang dan harga saham periode lalu 

dengan harga saham periode lalu. Berikut ini disajikan data return saham yang terdaftar 

di BEI yang dijadikan sampel dari tahun 2012 hingga tahun 2016 : 
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Tabel 3. 6 

Rekapitulasi Data Return Saham Tahun 2012-2016 

Sumber: Bloomberg Financial Analysis, data telah diolah Februari 2018 

  Tahun Per Perusahaan      

No Perusahaan 2012 2013 2014 2015 2016 Tertinggi Terendah Rata - Rata Range  Standard 
Deviasi 

   

1 ASRI 31,77 -2,36 28,75 -19,53 -17,42 31,77 -19,53 4,24 51,30 24.67980    
2 BAPA -6,08 -55,41 -66,22 -66,22 -66,22 -6,08 -66,22 -52,03 60,14 26.10984    

3 BIPP 102,00 80,00 90,00 76,00 80,00 102,00 76,00 85,60 26,00 36.73146    
4 BKDP -23,48 -30,43 -14,78 -21,74 -39,13 -14,78 -39,13 -25,91 24,35 9.25161    
5 BKSL -28,68 -40,75 -60,75 -78,02 -65,13 -28,68 -78,02 -54,67 49,34 19.75378    
6 BSDE 14,29 34,36 89,57 90,62 86,38 90,62 14,29 63,04 76,33 36.08448    
7 COWL -37,27 106,17 174,16 163,19 375,94 375,94 -37,27 156,44 413,21 148.82074    
8 CTRA 49,44 42,35 140,85 186,34 165,01 186,34 42,35 116,80 143,99 66.74315    
9 DART 63,22 8,74 73,00 6,85 -8,41 73,00 -8,41 28,68 81,41 36.76647    

10 DILD 32,55 26,61 164,48 103,04 109,68 164,48 26,61 87,27 137,87 57.84937    
11 DUTI 69,44 149,44 172,02 256,75 234,45 256,75 69,44 176,42 187,31 74.18287    
12 ELTY -54,62 -57,98 -57,98 -57,98 -57,98 -54,62 -57,98 -57,31 3,36 1.50264    
13 EMDE -12,50 -30,63 -14,38 -9,38 -10,63 -9,38 -30,63 -15,50 21,25 8.66520    
14 FMII 137,86 273,79 335,92 676,70 385,44 676,70 137,86 361,94 538,84 198.92550    
15 GPRA -13,57 32,24 163,60 77,65 67,83 163,60 -13,57 65,55 177,17 65.45025    
16 GWSA 15,58 -20,10 -12,56 -38,19 -35,18 15,58 -38,19 -18,09 53,77 21.58916    
17 ICON -11,11 -10,25 11,69 50,89 24,70 50,89 -11,11 13,18 62,00 25.96124    
18 JRPT 42,86 86,78 145,97 80,34 116,89 145,97 42,86 94,57 103,11 38.97834    
19 KIJA 5,26 2,29 57,42 35,32 59,98 59,98 2,29 32,05 57,69 27.55801    
20 KPIG 117,39 89,86 88,41 107,39 121,51 121,51 88,41 104,91 33,10 15.29880    
21 LCGP 188,14 383,05 916,95 950,85 128,81 950,85 128,81 513,56 822,04 395.25613    
22 LPCK 80,17 172,35 481,01 305,03 182,12 481,01 80,17 244,13 400,84 154.67824    
23 LPKR 52,70 40,76 59,95 64,92 15,28 64,92 15,28 46,72 49,64 19.78654    
24 MDLN 154,17 225,00 337,50 303,00 195,13 337,50 154,17 242,96 183,33 75.88898    
25 MKPI 39,66 246,09 464,86 531,27 875,50 875,50 39,66 431,48 835,84 314.68969    
26 MTLA 121,56 58,11 87,86 -6,43 55,46 121,56 -6,43 63,31 127,99 47.29719    
27 MTSM 9,38 8,28 8,28 -64,22 -42,56 9,38 -64,22 -16,17 73,60 34.83404    
28 PLIN 9,97 33,22 163,14 185,59 249,35 249,35 9,97 128,25 239,38 102.70255    

29 RBMS 66,28 5,81 2,33 -26,74 -1,16 66,28 -26,74 9,30 93,02 34.33575    
30 RDTX 29,63 81,48 98,33 129,88 286,00 286,00 29,63 125,07 256,37 97.01225    
31 RODA 55,56 100,00 105,78 164,44 73,33 164,44 55,56 99,82 108,88 41.44866    
32 SMDM 46,92 46,15 -4,62 -26,92 -41,54 46,92 -41,54 4,00 88,46 40.99692    
33 SMRA 55,08 30,84 158,83 184,37 129,22 184,37 30,84 111,67 153,53 66.24439    
Tertinggi Per Tahun 188,14 383,05 916,95 950,85 875,50 950,85        

Terendah Per Tahun -54,62 -57,98 -66,22 -78,02 -66,22  -78,02       
Rata - Rata Per Tahun 42,53 64,12 133,01 130,76 110,08   96,10      



 

 

 

130 

Berdasarkan tabel di atas, return saham mencapai titik tertinggi pada tahun 2015 yang 

dimiliki oleh Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) sebesar 950,85%.  Nilai return saham 

terendah terjadi pada tahun 2015 yang dimiliki oleh Sentul City Tbk (BKSL) sebesar -

78,02. Rata – rata return saham berdasarkan data di atas sebesar 96,10 dimana dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergerakan yang fluktuatif pada besarnya 

tingkat return saham. 

 Seorang investor maupun perusahaan yang melakukan kegiatan investasi selalu 

dihadapkan pada risiko dan return yang terkandung dalam investasi tersebut. Pengkuran 

return ini sangat penting bagi investor untuk menafsirkan seberapa baik manajer 

investasi melakukan investasi. 

Hanya menghitung return saja untuk suatu investasi tidaklah cukup. Risiko dari 

investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risiko merupakan dua hal yang tidak 

terpisah, karena pertimbangan suatu investasi merupakan trade-off dari kedua faktor ini. 

Return dan risiko memiliki hubungan yang positif, semakin besar risiko yang harus 

ditanggung, semakin besar return yang harus dikompensasikan. Risiko sering 

dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan 

diekspektasi. Van Horne dan Wachoewics, Jr (1992) mendefinisikan risiko sebagai 

variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung risiko, metode 

yang banyak digunakan adalah standar deviasi yang mengukur absolute penyimpangan 

nilai – nilai yang sudah terjadi dengan nilai ekspetasinya.  

Secara teknis, semakin tinggi expected return, maka risk yang dihadapi investor 

juga semakin tinggi dan berlaku sebaliknya. Hubungan risk and return adalah linear dan 
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searah. Grafik Security Market Line berikut menjelaskan hubungan risk and return 

dalam investasi dipasar modal. 

Gambar 3. 6 

Grafik Security Market Line 

 

Grafik SML di atas menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara risk and 

return. yang mana risk ditunjukkan oleh E(Rp) atau expected return portfolio pada 

sumbu Y dan  risk  ditunjukkan oleh βp atau Beta portofolio pada sumbu X. Sementara 

itu, Rf merupakan tingkat keuntungan investasi pada aset bebas risiko dengan risiko 

sebesar nol (0). E(Rm) atau expected return market merupakan tingkat keuntungan pasar 

saham. Sedangkan βm atau Beta pasar merupakan risiko pasar yang bernilai 1. 

Perhatikanlah garis Security Market Line (SML) yang dimulai dari titik Rf dan menuju 

pada pertemuan titik E(Rm) dan titik βm yang merupakan tingkat keuntungan pasar 

saham (diukur menggunakan indeks pasar seperti IHSG, LQ-45, JII, dll). Di dalam 

gambar 3. 6 dapat diperhatikan bahwa semakin meningkat E(Rp) maka βp juga semakin 

meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara risk and 

return.  
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Berdasarkan tabel 3.6 dapat dilihat hubungan positif antara risk dan return 

ditunjukkan oleh perusahaan Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) yang memiliki rata – 

rata return saham tertinggi sebesar 513,56% memilki standar deviasi sebesar 

395,25613%, sedangkan perusahaan Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) yang memiliki 

rata – rata return saham kedua tertinggi  sebesar 431,48% memiliki standar deviasi yang 

lebih rendah daripada perusahaan Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) yaitu sebesar 

314.68969% , begitu juga perusahaan Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII)  yang 

memiliki rata – rata return saham ketiga tertinggi sebesar 361,94% memiliki standar 

deviasi yang lebih rendah daripada perusahaan LCGP dan MKPI yaitu sebesar 

198.92550% .  

Selain itu, apabila dilihat dari 3 perusahaan yang memiliki rata – rata return 

saham yang terendah, perusahaan Bakrieland Development Tbk (ELTY) yang memiliki 

rata – rata return saham terendah yaitu sebesar -57,31% memiliki standar deviasi 

sebesar 1.50264%, sedangkan perusahaan Sentul city Tbk (BKSL) yang memiliki rata – 

rata return saham kedua terendah  yaitu sebesar -54,67% memiliki standar deviasi  yang 

lebih tinggi daripada ELTY yaitu sebesar 19.75378%. Begitu juga dengan perusahaan 

Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) yang memiliki rata – rata return saham ketiga 

terendah  yaitu sebesar -52,03% memiliki standar deviasi yang lebih tinggi daripada 

standar deviasi yang dimiliki oleh ELTY dan BKSL yaitu sebesar 26.10984%.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara risk and 

return, semakin tinggi expected return, maka risk yang dihadapi investor juga semakin 

tinggi dan berlaku sebaliknya, semakin rendah expected return, maka risk yang dihadapi 

investor juga semakin rendah. 
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Data rekapitulasi return saham yang didapat divirtualisasikan dalam bentuk 

grafik adalah sebagai berikut :  

Gambar 3. 7 

Grafik Rekapitulasi Return Saham Perusahaan 
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3.2. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran karakteristik 

(minimum, maximum, mean dan standard deviation)  variabel – variabel 

penelitian yaitu ROA, ROE, EPS, PBV, DER, dan return saham. Pengujian 

statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 3. 7 berikut : 

Tabel 3. 7 

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 23.0 

 

Berdasarkan tabel statistik diskriptif di atas, maka didapatkan informasi 

bahwa jumlah sampel return on assets, return on equity, earning per share, price 

to book value, debt to equity ratio dan return saham sebanyak 165 (N). 

Nilai maksimum ukuran return on assets sebesar 37,00. Mengacu pada 

tabel 3.1, return on assets tertinggi dengan nilai 37,00 atau 37% dimiliki oleh 

perusahaan Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) pada tahun 2016. Sedangkan nilai 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 165 -8,97 37,00 5,7991 7,14485 

ROE 165 -18,03 71,05 10,7705 12,63618 

EPS 165 -42,80 1308,30 113,3667 248,65901 

PBV 165 ,15 67,72 2,9530 7,54580 

DER 165 ,03 2,73 ,7273 ,50951 

Return Saham 165 -78,02 950,85 96,1000 166,08415 

Valid N (listwise) 165     
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minimum ukuran perusahaan sebesar -8,97 dimana berdasarkan tabel 3.2 dimiliki 

oleh perusahaan Ristia Bintang Mahkota Tbk (RBMS) pada tahun 2013. Nilai 

rata-rata ukuran perusahaan adalah 5,80 dengan standar deviasi sebesar 7,14485 . 

Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai maksimum return on 

equity sebesar 71,05. Berdasarkan tabel 3.2 return on equity tertinggi dimiliki oleh 

Modernland Reality Tbk (MDLN) pada tahun 2016. Return on equity mencapai 

titik terendah dengan nilai -18,03,  yang berdasarkan tabel 3.4 nilai return on 

equity terendah dimiliki oleh Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP) pada tahun 

2012. Return on equity memiliki rata-rata sebesar 10,77 dengan standar deviasi 

sebesar 12,63618. 

Earning per share mencapai nilai maksimum sebesar Rp 1308,30,-

berdasarkan tabel 3.3 dimiliki oleh Lippo Cikarang Tbk (LPCK) pada  tahun 

2015. Nilai terendah earning per share sebesar Rp 42,80,- mengacu pada tabel 3.5 

nilai earning per share terendah dimiliki oleh Ristia Bintang Mahkota Tbk 

(RBMS) pada tahun 2013. Earning per share memiliki rata-rata sebesar Rp 

113,37,- dengan standar deviasi 248,65901. 

 Statistik deskripsi menjelaskan bahwa price to book value mencapai nilai 

maksimum pada tahun 2014 sebesar 67,72 kali dimana berdasarkan tabel 3.4 

dimiliki oleh Island Concepts Concepts Indonesia Tbk (ICON) . Sedangan nilai 

terendah price to book value terjadi pada tahun 2015 yang dimiliki oleh Ristia 

Bintang Mahkota Tbk (RBMS) sebesar 0,15 kali. Price to book value memiliki 

rata-rata sebesar 2,95 kali dengan standar deviasi sebesar 7,54580. 
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Statistik deskripsi menjelaskan bahwa debt to equity ratio mencapai nilai 

maksimum pada tahun 2012 sebesar 273% dimana berdasarkan tabel 3.5 dimiliki 

oleh Island Concepts Concepts Indonesia Tbk (ICON). Sedangan nilai terendah 

debt to equty ratio terjadi pada tahun 2016 yang dimiliki oleh Eureka Prima 

Jakarta Tbk (LCGP) sebesar 3% . Debt to equity ratio memiliki rata-rata sebesar 

73% dengan standar deviasi sebesar 0,50951. 

Statistik deskripsi menjelaskan bahwa return saham memiliki nilai 

tertinggi sebesar 950,85 pada tahun 2015 dimana berdasarkan tabel 3.6 dimiliki 

oleh Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). Sedangan nilai terendah return saham 

dimiliki oleh Sentul City Tbk (BKSL) pada tahun 2015 dengan nilai sebesar -

78,02. Return saham memiliki rata-rata sebesar 96,10 dengan standar deviasi 

sebesar 166,08415. 

3.3. Analisis Data  

3.3.1 Regresi Linear Sederhana  

3.3.1.1 Analisis Regresi Sederhana ROA Terhadap Return Saham 

A. Uji Korelasi ROA Terhadap Return Saham  

Pengujian koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Kuat atau lemahnya hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen diukur dari koefisien korelasinya. 

Karakteristik dari korelasi variabel adalah (Sarwono, 2007:166) : 

 0,00 < r < 0,24 : Termasuk korelasi yang sangat lemah 

 0,25 < r < 0,49 : Termasuk korelasi yang lemah 

 0,50 < r < 0,74 : Termasuk korelasi yang kuat 
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 0,75 < r < 1,00 : Termasuk korelasi yang sangat kuat  

 

Tabel 3. 8 

Hasil Uji Korelasi ROA Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 23 

Berdasarkan tabel 3.8 diperoleh nilai koefisien korealsi antara variabel 

ROA dengan variabel return saham sebesar 0,304. Hasil perhitungan tersebut 

terletak pada interval 0,25 – 0,49 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel ROA 

dan return saham mempunyai tingkat keeratan korelasi yang lemah. Nilai korelasi 

0,304 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa ROA memiliki korelasi positif 

terhadap return saham. Dimana jika ROA mengalami kenaikan maka return 

saham akan mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya apabila ROA mengalami 

penurunan maka return saham akan mengalami penurunan. Berdasarkan pada 

kriteria yang ada, hubungan kedua variabel signifikan karena angka signifikansi 

(2-tailed) sebesar 0,00<0,05.  

Correlations 

 Return Saham ROA 

Return Saham Pearson Correlation 1 ,304** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 165 165 

ROA Pearson Correlation ,304** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 165 165 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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B. Uji Koefisien Determinasi ROA terhadap Return Saham 

Nilai R2 menunjukkan seberapa besar proporsi pengaruh dari total variasi variabel 

terikat (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel – variabel penjelasanya 

atau variabel bebas (independent). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar 

proporsi yang dapat dijelaskan. 

Tabel 3. 9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi ROA Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 23.0 

 Berdasarkan tabel 3.9 di atas, besarnya nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan pada nilai R square sebesar 0,093. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel ROA terhadap 

return saham sebesar 9,3%. Variasi return saham dapat dijelaskan oleh varibel 

ROA sebesar 9,3%, sedangkan sisanya sebesar 91,7% dijelaskan oleh variabel 

selain ROA. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,304a ,093 ,087 158,68408 

a. Predictors: (Constant), ROA 

b. Dependent Variable: Return Saham 
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C. Uji Regresi Sederhana ROA terhadap Return Saham  

Uji regresi sederhana ini dilakukan untuk mempelajari bentuk hubungan antara 

dua variabel dua variabel ini yaitu ROA dan return saham. Untuk dapat 

mengestimasi nilai rata – rata variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel 

independen (X1) yang diketahui, maka dibuatlah persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a + bX 

Hasil uji regresi sederhana antara variabel ROA dengan return saham dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. 10 

Hasil Uji Regresi Sederhana ROA Terhadap Return Saham 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 55,058 15,930  3,456 ,001 

ROA 7,077 1,734 ,304 4,081 ,000 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 23.0 

 

  Berdasarkan tabel 3.10 di atas, hasil uji regresi sederhana di atas 

menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel ROA sebesar 7,077 dengan 

nilai konstanta sebesar 55,058 . Dari keterangan tersebut dibentuklah persamaan 

regresi linier sederhana sebagai berikut : 
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Y = 55,058 + 7,077 X1 

Dimana : 

 Y = Return Saham 

 X = ROA 

 Arti angka – angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

 Nilai konstanta (a) adalah 55,058, artinya jika ROA bernilai (nol) maka return 

saham bernilai positif, yaitu 55,058. 

 Nilai koefisien regresi variabel ROA (b) bernilai positif, yaitu 7,077, dapat 

diartikan bahwa setiap peningkatan ROA 1 % maka return saham juga akan 

meningkat sebesar 7,077. 

D. Uji Signifikansi (uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing 

– masing nilai koefisien regresi secara sendiri – sendiri. Dalam pengolahan data 

menggunakan SPSS, pengaruh masing – masing nilai koefisien regresi secara 

sendiri – sendiri ditunjukkan dari nilai signifikansi uji t. Apabila nilai signifikan 

uji t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara 

individual masing – masing prediktornya. 

Berdasarkan tabel 3.10 tersebut dapat dilakukan langkah – langkah 

pengujian sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara ROA terhadap return saham. 
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Ha : Terdapat pengaruh antara ROA terhadap return saham. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan unkuran standar yang sering digunakan 

dalam penelitian yaitu α = 5% atau 0,05. 

 

3. Menentukan t tabel 

ttabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat 

kebebasan df(n1) = k-1 dan df(n2) = n-k atau 6-1=5 dan 165-6=159. Hasil yang 

diperpoleh dari Ttabel (5;159) sebesar 1,975. 

4. Kriteria pengujian 

 Apabila thitung  < ttabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga adanya pengaruh 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, diperoleh thitung sebesar 4,081 sedangkan ttabel 

sebesar 1,975 , maka dapat diketahui thitung 4,081 > 1,975 atau  Karena thitung > 

ttabel . Berdasarkan pada kriteria yang ada, pengaruh kedua variabel signifikan 

karena angka signifikansi (2-tailed) sebesar 0,00 < 0,05. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti 

terdapat pengaruh ROA terhadap return saham. 

3.3.1.2 Analisis Regresi Sederhana ROE Terhadap Return Saham 

A. Uji Korelasi ROE Terhadap Return Saham  
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Pengujian koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Kuat atau lemahnya hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen diukur dari koefisien korelasinya. 

Karakteristik dari korelasi variabel adalah (Sarwono, 2007:166) : 

 0,00 < r < 0,24 : Termasuk korelasi yang sangat lemah 

 0,25 < r < 0,49 : Termasuk korelasi yang lemah 

 0,50 < r < 0,74 : Termasuk korelasi yang kuat 

 0,75 < r < 1,00 : Termasuk korelasi yang sangat kuat  

 

Tabel 3. 11 

Hasil Uji Korelasi ROE Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 23.0 

 

Correlations 

 Return Saham ROE 

Return Saham Pearson Correlation 1 ,301** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 165 165 

ROE Pearson Correlation ,301** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 165 165 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan tabel 3.11 tersebut, nilai koefisien korelasi antara variabel 

ROE dengan return saham sebesar 0,301. Berdasarkan nilai korelasi tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa variabel ROE dan variabel return saham mempunyai 

tingkat keeratan korelasi yang lemah karena nilai koefisien korelasi berada 

diantara interval 0,25 – 0,5 dan 0,301 < 0,5. Nilai korelasi 0,301 bernilai positif, 

yang menunjukkan bahwa ROE memiliki korelasi positif terhadap return saham. 

Dimana apabila nilai ROE mengalami kenaikan maka nilai return saham akan 

mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya, apabila nilai ROE mengalami 

penurunan maka nilai return saham akan mengalami penurunan. Berdasarkan 

pada kriteria yang ada, hubungan kedua variabel signifikan karena angka 

signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05.  

B.  Uji Koefisien Determinasi ROE Terhadap Return Saham  

Nilai R2 menunjukkan seberapa besar proporsi pengaruh dan total variasi variabel 

terikat (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel – variabel penjelasnya atau 

variabel bebas (independent). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar 

proporsi yang dapat dijelaskan. 

Tabel 3. 12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi ROE Terhadap Return Saham 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,301a ,090 ,085 158,88535 

a. Predictors: (Constant), ROE 

b. Dependent Variable: Return Saham 
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Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 23.0 

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, besarnya nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan pada nilai R square sebesar 0,090. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel ROE terhadap 

return saham sebesar 9,0%. Variasi return saham dapat dijelaskan oleh varibel 

ROE sebesar 9,0%, sedangkan sisanya sebesar 91,0% dijelaskan oleh variabel 

selain ROE. 

C. Uji Regresi Sederhana ROE Terhadap Return Saham 

Uji regresi sederhana ini dilakukan untuk mempelajari bentuk hubungan antara 

dua variabel, dua variabel ini yaitu ROE dan return saham. Untuk dapat 

mengestimasi nilai rata – rata variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel 

independen (X) yang diketahui, maka dibuatlah persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a + bX 

Hasil uji regresi sederhana antara variabel ROE dengan return saham dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3. 13 

Hasil Uji Regresi Sederhana ROE Terhadap Return Saham 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 23.0 

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, hasil uji regresi sederhana di atas 

menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel ROE sebesar 3,952 dengan 

nilai konstanta sebesar 53,539 . Dari keterangan tersebut dibentuklah persamaan 

regresi linier sederhana sebagai berikut : 

Y = 53,539 + 3,952 X2 

 Dimana : 

 Y = Return Saham 

 X = ROE 

 Arti angka – angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

 Nilai konstanta (a) adalah 53,539, artinya jika ROE bernilai (nol) maka return 

saham bernilai positif, yaitu 53,539. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 53,539 16,274  3,290 ,001 

ROE 3,952 ,982 ,301 4,025 ,000 

a. Dependent Variable: Return Saham 
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 Nilai koefisien regresi variabel ROE (b) bernilai positif, yaitu 3,952; dapat 

diartikan bahwa setiap peningkatan ROE 1 % maka return saham juga akan 

meningkat sebesar 3,952. 

D. Uji Signifikansi (uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing 

– masing nilai koefisien regresi secara sendiri – sendiri. Dalam pengolahan data 

menggunakan SPSS, pengaruh masing – masing nilai koefisien regresi secara 

sendiri – sendiri ditunjukkan dari nilai signifikansi Uji t. Apabila nilai signifikansi 

Uji t lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara 

individual masing – masing prediktornya.  

Berdasarkan tabel 3.13 tersebut dapat dilakukan langkah – langkah pengujian 

sebagai berikut : 

1.  Merumuskan hipotesis : 

 Ho : Tidak terdapat pengaruh antara ROE terhadap return saham.  

 Ha : Terdapat pengaruh antara ROE terhadap return saham. 

2. Menentukan tingkat signifikansi  

Tingkat signifikansi menggunakan ukuran standar yang sering digunakan 

dalam penelitian yaitu α = 5% atau 0,05 

3. Menentukan t tabel 

ttabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat 

kebebasan df(n1) = k-1 dan df(n2) = n-k atau 6-1=5 dan 165-6=159. Hasil yang 

diperpoleh dari Ttabel (5;159) sebesar 1,975. 

4. Kriteria pengujian 
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 Apabila thitung  < ttabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga adanya pengaruh 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, diperoleh thitung sebesar 4,025 sedangkan ttabel 

sebesar 1,975 , maka dapat diketahui thitung 4,025 > 1,975 atau  thitung > ttabel . 

Berdasarkan pada kriteria yang ada, pengaruh kedua variabel signifikan karena 

angka signifikansi (2-tailed) sebesar 0,00 < 0,05. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti terdapat 

pengaruh ROE terhadap return saham. 

3.3.1.3 Analisis Regresi Sederhana EPS Terhadap Return Saham 

A. Uji Korelasi EPS Terhadap Return Saham  

Pengujian koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Kuat atau lemahnya hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen diukur dari koefisien korelasinya. 

Karakteristik dari korelasi variabel adalah (Sarwono, 2007:166) : 

 0,00 < r < 0,24 : Termasuk korelasi yang sangat lemah 

 0,25 < r < 0,49 : Termasuk korelasi yang lemah 

 0,50 < r < 0,74 : Termasuk korelasi yang kuat 

 0,75 < r < 1,00 : Termasuk korelasi yang sangat kuat  
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Tabel 3. 14 

Hasil Uji Korelasi EPS Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 23.0 

Berdasarkan tabel 3.14 tersebut, nilai koefisien korelasi antara variabel EPS 

dengan return saham sebesar 0,414. Berdasarkan nilai korelasi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa variabel EPS dan variabel return saham mempunyai tingkat 

keeratan korelasi yang lemah karena nilai koefisien korelasi berada diantara 

interval 0,25 – 0,49 dan 0,414 < 0,5. Nilai korelasi 0,414 bernilai positif, yang 

menunjukkan bahwa EPS memiliki korelasi positif terhadap return saham. 

Dimana apabila nilai EPS mengalami kenaikan maka nilai return saham akan 

mengalami kenaikan, begitu pun sebaliknya, apabila nilai EPS mengalami 

penurunan maka nilai return saham akan mengalami penurunan. Berdasarkan 

pada kriteria yang ada, hubungan kedua variabel signifikan karena angka 

signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. 

Correlations 

 Return Saham EPS 

Return Saham Pearson Correlation 1 ,414** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 165 165 

EPS Pearson Correlation ,414** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 165 165 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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B. Uji Koefisien Determinasi EPS Terhadap Return Saham  

Nilai R2 menunjukkan seberapa besar proporsi pengaruh dan total variasi variabel 

terikat (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel – variabel penjelasnya atau 

variabel bebas (independen). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar 

proporsi yang dapat dijelaskan. 

Tabel 3. 15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi EPS Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 23.0 

Berdasarkan tabel 3.15 di atas, besarnya nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan pada nilai R square sebesar 0,171. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel EPS terhadap return 

saham sebesar 17,1%. Variasi return saham dapat dijelaskan oleh varibel EPS 

sebesar 17,1%, sedangkan sisanya sebesar 82,9% dijelaskan oleh variabel selain 

EPS. 

C. Uji Regresi Sederhana EPS Terhadap Return Saham 

Uji regresi sederhana ini dilakukan untuk mempelajari bentuk hubungan antara 

dua variabel dua variabel ini yaitu EPS dan return saham. Untuk dapat 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,414a ,171 ,166 151,65610 

a. Predictors: (Constant), EPS 

b. Dependent Variable: Return Saham 
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mengestimasi nilai rata – rata variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel 

independen (X) yang diketahui, maka dibuatlah persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a + bX 

Hasil uji regresi sederhana antara variabel ROE dengan return saham dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. 16 

Hasil Uji Regresi Sederhana EPS Terhadap Return Saham 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 64,762 12,982  4,988 ,000 

EPS ,276 ,048 ,414 5,804 ,000 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 23.0 

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, hasil uji regresi sederhana di atas 

menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel EPS sebesar 0,276 dengan 

nilai konstanta sebesar 64,762 . Dari keterangan tersebut dibentuklah persamaan 

regresi linier sederhana sebagai berikut : 

Y = 64,762 + 0,276 X3 
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 Dimana : 

 Y = Return Saham 

 X = EPS 

 Arti angka – angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

 Nilai konstanta (a) adalah 64,762 , artinya jika EPS bernilai (nol) maka return 

saham bernilai positif, yaitu 64,762 

 Nilai koefisien regresi variabel EPS (b) bernilai positif, yaitu 0,276; dapat 

diartikan bahwa setiap peningkatan EPS 1 % maka return saham juga akan 

meningkat sebesar 0,276. 

D. Uji Signifikansi (Uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing 

– masing nilai koefisien regresi secara sendiri – sendiri. Dalam pengolahan data 

menggunakan SPSS, pengaruh masing – masing nilai koefisien regresi secara 

sendiri – sendiri ditunjukkan dari nilai signifikansi Uji t. Apabila nilai signifikansi 

Uji t lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara 

individual masing – masing prediktornya. Hasil Uji t pengaruh EPS terhadap 

return saham disajikan dalam tabel berikut : 

Berdasarkan tabel 3.16 tersebut dapat dilakukan langkah – langkah pengujian 

sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara EPS terhadap return saham.  
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Ha : Terdapat pengaruh antara EPS terhadap return saham. 

2. Menentukan tingkat signifikansi  

Tingkat signifikansi menggunakan ukuran standar yang  sering digunakan 

dalam penelitian yaitu α = 5% atau 0,05. 

3. Menentukan t tabel 

ttabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat 

kebebasan df(n1) = k-1 dan df(n2) = n-k atau 6-1=5 dan 165-6=159. Hasil yang 

diperpoleh dari Ttabel (5;159) sebesar 1,975. 

4. Kriteria pengujian 

 Apabila thitung  < ttabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga adanya pengaruh 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan tabel 3.16 di atas, diperoleh thitung sebesar 5,804 sedangkan ttabel 

sebesar 1,975 , maka dapat diketahui thitung 5,804 > 1,975 atau thitung > ttabel 

.Berdasarkan pada kriteria yang ada, pengaruh kedua variabel signifikan karena 

angka signifikansi (2-tailed) sebesar 0,00 < 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti terdapat pengaruh 

EPS terhadap return saham. 
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3.3.1.4 Analisis Regresi Sederhana PBV Terhadap Return Saham 

A. Uji Korelasi PBV Terhadap Return Saham  

Pengujian koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Kuat atau lemahnya hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen diukur dari koefisien korelasinya. 

Karakteristik dari korelasi variabel adalah (Sarwono, 2007:166) : 

 0,00 < r < 0,24 : Termasuk korelasi yang sangat lemah 

 0,25 < r < 0,49 : Termasuk korelasi yang lemah 

 0,50 < r < 0,74 : Termasuk korelasi yang kuat 

 0,75 < r < 1,00 : Termasuk korelasi yang sangat kuat 

Tabel 3. 17 

Hasil Uji Korelasi PBV Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 23.0 

 

Correlations 

 Return Saham PBV 

Return Saham Pearson Correlation 1 ,057 

Sig. (2-tailed)  ,466 

N 165 165 

PBV Pearson Correlation ,057 1 

Sig. (2-tailed) ,466  

N 165 165 
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Berdasarkan tabel 3.17 tersebut, nilai koefisien korelasi antara variabel PBV 

dengan return saham sebesar 0,057. Berdasarkan nilai korelasi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa variabel PBV dan variabel return saham mempunyai tingkat 

keeratan korelasi yang sangat lemah karena nilai koefisien korelasi 0,057 berada 

di interval 0,00 – 0,24. Nilai korelasi 0,057 bernilai positif, yang menunjukkan 

bahwa PBV memiliki korelasi positif terhadap return saham. Dimana apabila nilai 

PBV mengalami kenaikan maka nilai return saham akan mengalami kenaikan, 

begitu pun sebaliknya, apabila nilai PBV mengalami penurunan maka nilai return 

saham akan mengalami penurunan. Berdasarkan pada kriteria yang ada, hubungan 

kedua variabel tidak signifikan karena angka signifikansi (2-tailed) sebesar 0,466 

dimana lebih besar dari 0,05.  

B. Uji Koefisien Determinasi PBV Terhadap Return Saham  

Nilai R2 menunjukkan seberapa besar proporsi pengaruh dan total variasi variabel 

terikat (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel – variabel penjelasnya atau 

variabel bebas (independent). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar 

proporsi yang dapat dijelaskan. 
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Tabel 3. 18 

Hasil Uji Koefisien Determinasi EPS Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 23.0 

 

Berdasarkan tabel 3.22 di atas, besarnya nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan pada nilai R square sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel PBV terhadap 

return saham sebesar 0,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan oleh variabel PBV terhadap return saham sangat kecil 

karena nula R square sebesar 0,3%. Variasi return saham dapat dijelaskan oleh 

varibel PBV sebesar 0,3%, sedangkan sisanya sebesar 99,7% dijelaskan oleh 

variabel selain PBV. 

C. Uji Regresi Sederhana PBV Terhadap Return Saham 

Uji regresi sederhana ini dilakukan untuk mempelajari bentuk hubungan antara 

dua variabel dua variabel ini yaitu PBV dan return saham. Untuk dapat 

mengestimasi nilai rata – rata variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,057a ,003 -,003 166,32051 

a. Predictors: (Constant), PBV 

b. Dependent Variable: Return Saham 
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independen (X) yang diketahui, maka dibuatlah persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a + bX 

Hasil uji regresi sederhana antara variabel ROE dengan return saham dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. 19 

Hasil Uji Regresi Sederhana PBV Terhadap Return Saham 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 23.0 

Berdasarkan tabel 3.19 di atas, hasil uji regresi sederhana di atas 

menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel PBV sebesar 1,258 dengan 

nilai konstanta sebesar 92,385 . Dari keterangan tersebut dibentuklah persamaan 

regresi linier sederhana sebagai berikut : 

Y = 92,385 + 1,258 X4 

 Dimana : 

 Y = Return Saham 

 X = PBV 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 92,385 13,910  6,642 ,000 

PBV 1,258 1,721 ,057 ,731 ,466 

a. Dependent Variable: Return Saham 
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 Arti angka – angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

 Nilai konstanta (a) adalah 92,385 , artinya jika PBV bernilai (nol) maka return 

saham bernilai positif, yaitu 92,385. 

 Nilai koefisien regresi variabel PBV (b) bernilai positif, yaitu 1,258; dapat 

diartikan bahwa setiap peningkatan PBV 1 % maka return saham juga akan 

meningkat sebesar 1,258. 

D. Uji Signifikansi (Uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing 

– masing nilai koefisien regresi secara sendiri – sendiri. Dalam pengolahan data 

menggunakan SPSS, pengaruh masing – masing nilai koefisien regresi secara 

sendiri – sendiri ditunjukkan dari nilai signifikansi Uji t. Apabila nilai signifikansi 

Uji t lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara 

individual masing – masing prediktornya. 

Berdasarkan tabel 3.19 tersebut dapat dilakukan langkah – langkah 

pengujian sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara PBV terhadap return saham.  

Ha : Terdapat pengaruh antara PBV terhadap return saham. 

2. Menentukan tingkat signifikansi  

Tingkat signifikansi menggunakan ukuran standar yang  sering digunakan dalam 

penelitian yaitu α = 5% atau 0,05. 

3. Menentukan t tabel 
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ttabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat 

kebebasan df(n1) = k-1 dan df(n2) = n-k atau 6-1=5 dan 165-6=159. Hasil yang 

diperpoleh dari Ttabel (5;159) sebesar 1,975. 

4. Kriteria pengujian 

 Apabila thitung  < ttabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga adanya pengaruh 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan tabel 3.19 di atas, diperoleh thitung sebesar 0,731 sedangkan ttabel 

sebesar 1,975 , maka dapat diketahui thitung 0,731<1,975 atau thitung <ttabel . 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti tidak terdapat pengaruh PBV terhadap return saham. 

3.3.1.5 Analisis Regresi Sederhana DER Terhadap Return Saham 

A. Uji Korelasi DER Terhadap Return Saham  

Pengujian koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur tingkat hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Kuat atau lemahnya hubungan 

variabel independen dengan variabel dependen diukur dari koefisien korelasinya. 

Karakteristik dari korelasi variabel adalah (Sarwono, 2007:166) : 

 0,00 < r < 0,24 : Termasuk korelasi yang sangat lemah 

 0,25 < r < 0,49 : Termasuk korelasi yang lemah 

 0,50 < r < 0,74 : Termasuk korelasi yang kuat 

 0,75 < r < 1,00 : Termasuk korelasi yang sangat kuat 
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Tabel 3. 20 

Hasil Uji Korelasi DER terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS 23.0 

 

Berdasarkan tabel 3.20 tersebut, nilai koefisien korelasi antara variabel 

DER dengan return saham sebesar -0,071. Berdasarkan nilai korelasi tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa variabel DER dan variabel return saham mempunyai 

tingkat keeratan korelasi yang sangat lemah karena nilai koefisien korelasi 

terlentak di interval 0,00 – 0,24. Nilai korelasi -0,071 bernilai negatif, yang 

menunjukkan bahwa DER memiliki korelasi negatif terhadap return saham. 

Dimana apabila nilai DER mengalami kenaikan maka nilai return saham akan 

mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya, apabila nilai DER mengalami 

penurunan maka nilai return saham akan mengalami kenaikan. Berdasarkan pada 

kriteria yang ada, hubungan kedua variabel tidak signifikan karena angka 

signifikansi (2-tailed) sebesar 0,365 dimana lebih besar dari 0,05.  

Correlations 

 Return Saham DER 

Return Saham Pearson Correlation 1 -,071 

Sig. (2-tailed)  ,365 

N 165 165 

DER Pearson Correlation -,071 1 

Sig. (2-tailed) ,365  

N 165 165 



 

 

 

 

161 

 

B. Uji Koefisien Determinasi DER Terhadap Return Saham 

Nilai R2 menunjukkan seberapa besar proporsi pengaruh dan total variasi variabel 

terikat (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel – variabel penjelasnya atau 

variabel bebas (independen). Semakin tinggi nilai R2 maka semakin besar 

proporsi yang dapat dijelaskan. 

Tabel 3. 21 

Hasil Uji Koefisen Determinasi DER Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

Sumber:Pengolahan Data dengan SPSS 23.0 

 

Berdasarkan tabel 3.21 di atas, besarnya nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan pada nilai R square sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel DER terhadap 

return saham sebesar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan 

pengaruh yang diberikan oleh variabel DER terhadap return saham sangat kecil 

karena nilai R square sebesar 0,5%. Variasi return saham dapat dijelaskan oleh 

varibel DER sebesar 0,5%, sedangkan sisanya sebesar 99,5% dijelaskan oleh 

variabel selain DER. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,071a ,005 -,001 166,16853 

a. Predictors: (Constant), DER 

b. Dependent Variable: Return Saham 
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C. Uji Regresi Sederhana DER Terhadap Return Saham  

Uji regresi sederhana ini dilakukan untuk mempelajari bentuk hubungan antara 

dua variabel dua variabel ini yaitu DER dan return saham. Untuk dapat 

mengestimasi nilai rata – rata variabel dependen (Y) berdasarkan nilai variabel 

independen (X) yang diketahui, maka dibuatlah persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a + bX 

Hasil uji regresi sederhana antara variabel ROE dengan return saham 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3. 22 

Hasil Uji Regresi Sederhana DER Terhadap Return Saham 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 113,011 22,593  5,002 ,000 

DER -23,250 25,467 -,071 -,913 ,363 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS versi 23.0 

Berdasarkan tabel 3.22 di atas, hasil uji regresi sederhana di atas 

menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel DER sebesar -23,250 dengan 

nilai konstanta sebesar 113,011 . Dari keterangan tersebut dibentuklah persamaan 

regresi linier sederhana sebagai berikut : 

Y = 113,011 - 23,250 X5 
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 Dimana : 

 Y = Return Saham 

 X = DER 

 Arti angka – angka pada persamaan di atas adalah sebagai berikut : 

 Nilai konstanta (a) adalah 113,011 , artinya jika DER bernilai (nol) maka return 

saham bernilai positif, yaitu 113,011 

 Nilai koefisien regresi variabel PBV (b) bernilai negatif, yaitu -23,250; dapat 

diartikan bahwa setiap peningkatan DER 1 % maka return saham akan menurun 

sebesar 23,250. 

D. Uji Signifikansi (Uji-t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan masing 

– masing nilai koefisien regresi secara sendiri – sendiri. Dalam pengolahan data 

menggunakan SPSS, pengaruh masing – masing nilai koefisien regresi secara 

sendiri – sendiri ditunjukkan dari nilai signifikansi Uji t. Apabila nilai signifikansi 

Uji t lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara 

individual masing – masing prediktornya. Hasil Uji t pengaruh DER terhadap 

return saham disajikan dalam tabel berikut : 

Berdasarkan tabel 3.22 tersebut dapat dilakukan langkah – langkah 

pengujian sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis 

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara DER terhadap return saham.  

Ha : Terdapat pengaruh antara DER terhadap return saham. 
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2. Menentukan tingkat signifikansi  

Tingkat signifikansi menggunakan ukuran standar yang  sering digunakan dalam 

penelitian yaitu α = 5% atau 0,05. 

3. Menentukan t tabel 

ttabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat 

kebebasan df(n1) = k-1 dan df(n2) = n-k atau 6-1=5 dan 165-6=159. Hasil yang 

diperpoleh dari Ttabel (5;159) sebesar 1,975. 

4. Kriteria pengujian 

 Apabila thitung  < ttabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga adanya pengaruh 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan tabel 3.22 di atas, diperoleh thitung sebesar -0,913 sedangkan ttabel 

sebesar 1,975 , maka dapat diketahui thitung -0,913 < 1,975 atau      thitung<ttabel. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, 

yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan DER terhadap return saham. 

3.3.2 Regresi Linear Berganda  

3.3.2.1 Pengujian Koefisien Determinasi  

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen (ROA, ROE, EPS, PBV, 

dan DER) terhadap variabel dependen (Return Saham). 
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Tabel 3. 23 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER 

Terhadap Return Saham 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 23.0 

Berdasarkan tabel 3.23 tersebut, besarnya nilai koefisien determinasi 

ditunjukkan pada nilai R square sebesar 0,199. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel ROA, ROE, EPS, 

PBV, dan DER terhadap return saham sebesar 19,9%. Variasi return saham dapat 

dijelaskan oleh variabel ROA, ROE, EPS, PBV dan DER sebesar 19,9% 

sedangkan sisanya sebesar 80,1% dijelaskan oleh variabel lain selain ROA, ROE, 

EPS, PBV, dan DER. 

3.3.2.2 Uji Regresi Berganda Variabel ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER 

Terhadap Return Saham 

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan pengaruh dua atau lebih 

variabel prediktor (variabel bebas) terhadap satu variabel kriterium (variabel 

                                            Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

 

 

 

   

 

1 

 

,446a 

 

,199 

 

,174 

 

150,93153 

a. Predictors: (Constant), DER, ROA, PBV, EPS, ROE 

b. Dependent Variable: Return Saham 
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terikat) untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua 

buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y) (Usman & 

Akbar, 2006). Dalam penelitian ini analasis tersebut digunakan untuk mengetahui 

pengaruh ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER terhadap return saham pada 

perusahaan yang terdaftar pada sub sektor properti dan real estate periode 2012 – 

2016. 

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen dihitung dengan menggunakan persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

  

 

Hasil uji regresi berganda antara variabel ROA, ROE, EPS, PBV dan DER 

dengan return saham dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = a + 𝐛𝟏X1 + 𝐛𝟐X2 +𝐛𝟑X3 + 𝒃𝟒X4 + 𝒃𝟓X5 +  𝒆 
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Tabel 3. 24 

Hasil Uji Regresi Berganda Antara Variabel ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER 

dengan Return Saham 

 

Berdasarkan tabel 3.24 hasil uji regresi berganda di atas menunjukkan 

nilai koefisien regresi untuk variabel ROA (X1 ) sebesar -5,379, variabel ROE 

(X2) sebesar 4,846 , varibel EPS (X3 ) sebesar 0,232, variabel PBV (X4 ) sebesar 

2,246, variabel DER (X5) sebesar -43,562 dengan nilai konstanta sebesar 73,884. 

Dari keterangan tersebut dibentuklah persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut:  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 73,884 24,748  2,985 ,003   

ROA -5,379 6,520 -,231 -,825 ,411 ,064 15,624 

ROE 4,846 3,649 ,369 1,328 ,186 ,065 15,304 

EPS ,232 ,056 ,347 4,129 ,000 ,714 1,401 

PBV 2,246 1,696 ,102 1,324 ,187 ,848 1,179 

DER -43,562 30,196 -,134 -1,443 ,151 ,587 1,704 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 23.0 
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   Y = 73,884 - 5,379X1  + 4,846X2  + 0,232X3  + 2,246X4  - 43,562X5  

 Dimana : 

Y = Return saham perusahaan yang terdaftar di sub dektor properti dan real 

estate periode 2012 -2016 

a  = Return Saham 

X1   = ROA 

X2  = ROE 

X3  = EPS 

X4  = PBV 

X5  = DER 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa koefisien 

regresi variabel ROA sebesar -5,379, variabel ROE sebesar 4,846, variabel EPS 

0,232, variabel PBV sebesar 2,246, dan variabel DER sebesar -43,562. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh negatif atau memberikan 

pengurangan nilai terhadap return saham, variabel ROE memiliki pengaruh positif 

atau memberikan penambahan nilai terhadap return saham, variabel EPS memiliki 

pengaruh positif atau memberikan penambahan nilai terhadap return saham, 

variabel PBV memiliki pengaruh positif atau memberikan penambahan nilai 

terhadap return saham dan variabel DER memiliki pengaruh negatif atau 

memberikan pengurangan nilai terhadap return saham.  

Dari persamaan yang diperoleh, maka dapat dikatakan : 
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1. Apabila ROA mengalami penambahan nilai 1 maka return saham 

mengalami pegurangan nilai sebesar 5,379, dengan asumsi bahwa nilai ROE, 

EPS, PBV, dan DER adalah tetap. 

2. Apabila ROE mengalami penambahan nilai 1 maka return saham mengalami 

penambahan nilai sebesar 4,846 , dengan asumsi bahwa nilai ROA, EPS, 

PBV, dan DER adalah tetap. 

3. Apabila EPS mengalami penambahan nilai 1 maka return saham mengalami 

penambahan nilai sebesar 0,232 , dengan asumsi bahwa nilai ROA, ROE, 

PBV dan DER adalah tetap. 

4. Apabila PBV mengalami penambahan nilai 1 maka return saham mengalami 

penambahan nilai sebesar 2,246 , dengan asumsi bahwa nilai ROA, ROE, 

EPS, dan DER adalah tetap. 

5. Apabila DER mengalami penambahan nilai 1 maka return saham mengalami 

penurunan nilai sebesar 43,562 , dengan asumsi bahwa nilai ROA, ROE, 

EPS, dan PBV adalah tetap. 

Secara signifikan variabel bebas mempengaruhi variabel terikat apabila 

nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil uji regresi 

berganda pada tabel 3.24, nilai probabilitas signifikansi ROA, ROE, PBV dn DER 

lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,411 , 0,186 , 0,187 dan 0,151 , sedangkan 

nilai probabilitas EPS kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel EPS mempunyai pengaruh yang lebih dominan 

terhadap return saham dibandingkan dengan variabel ROA, ROE, PBV dan DER.  
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3.3.2.3 Uji Signifikansi Simultan (uji-F) 

Pengujian signifikansi F dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan secara bersamaan atau simultan. Uji F dilakukan dengan cara menguji 

variasi variabel – variabel independen secara bersamaan terhadap variabel 

dependen  yaitu menguji ROA, ROE, EPS, PBV dan DER terhadap return saham. 

Apabila nilai signifikan uji F lebih kecil daripada 0,05 dan Fhitung lebih besar dari 

Ftabel  maka secara simultan ROA, ROE, EPS, PBV dan DER mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian yang dilakukan pada Uji F adalah sebagai berikut : 

 Apabila Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen 

 Apabila Fhitung < Ftabel , maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga adanya 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil pengujian F yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. 25 

Hasil Uji F ROA, ROE,EPS, PBV, dan DER terhadap Return Saham 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 901695,075 5 180339,015 7,916 ,000b 

Residual 3622071,927 159 22780,327   

Total 4523767,002 164    

a. Dependent Variable: Return Saham 

b. Predictors: (Constant), DER, ROA, PBV, EPS, ROE 
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Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 23.0 

 

 Berdasarkan tabel 3.25 dapat dilakukan langkah – langkah pengujian sebagai 

berikut : 

1. Merumuskan Hipotesis 

Ho : tidak adanya pengaruh ROA, ROE, EPS, PBV dan DER terhadap 

return saham 

Ha : adanya pengaruh ROA, ROE, EPS, PBV dan DER terhadap return 

saham 

2. Menentukan Signifikansi  

Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu α = 5% atau 0,05 

3. Menentukan F tabel 

Ftabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat 

kebebasan df(n1) = k-1 dan df(n2) = n-k atau 6-1=5 dan 165-6= 159. Hasil yang 

diperoleh dari Ftabel (5;159) sebesar 2,27.  

4. Kriteria pengujian 

 Apabila Fhitung  < Ftabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga tidak ada 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

 Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga adanya 

pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan tabel 3.25 nilai Fhitung sebesar 7,916 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 7,916 > 2,27 dan nilai 
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signifikansi tersebut lebih kecil dari derajat kesalahan yaitu 5% atau 0,05. Dari 

keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 

hipotesis H6 diterima, yang berarti ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil yang diperoleh 

dari perbandingan tingkat signifikansi dilihat pada gambar berikut :  

Gambar 3. 8 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (Uji F) Pengaruh ROA, ROE, EPS, PBV, 

dan DER terhadap Return Saham Sub Sektor Properti & Real Estate 2012 - 2016 

 

 

Ftabel = 2,27  Fhitung = 7,916 

  Berdasarkan gambar 3.1 di atas, diperoleh Fhitung sebesar 7,916 

sedangkan Ftabel sebesar 2.,27 . maka dapat diketahui Fhitung 7,916  > 2,27 Ftabel. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, 

yang berarti terdapat pengaruh Return on Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS), Price to Book Value (PBV) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap return saham.  

3.4. Pembahasan  

Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai analisis pengaruh Return 

On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Price to 

Book Value (PBV), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham 
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perusahaan yang terdaftar pada sub sektor properti dan real esate periode 2012 – 

2016. Adapun ringkasan hasil pengujian hipotesis : 

Tabel 3. 26 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

No Hipotesis Sig Hasil 

1 
ROA mempunyai pengaruh terhadap return 

saham 
0,000 Ho ditolak, Ha diterima 

2 
ROE mempunyai pengaruh terhadap return 

saham 
0,000 Ho ditolak, Ha diterima 

3 
EPS mempunyai pengaruh terhadap return 

saham 
0,000 Ho ditolak, Ha diterima 

4 
PBV mempunyai pengaruh terhadap return 

saham 
0,466 Ho diterima, Ha ditolak 

5 

 

DER mempunyai pengaruh terhadap return 

saham 
0,363 

Ho diterima, Ha ditolak 

 

6 
ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER mempunyai 

pengaruh terhadap return saham 
0,000 Ho ditolak, Ha diterima 

 

  Berdasarkan tabel 3.26 , ringkasan hasil penelitian yang sudah dilakukan 

menggunakan SPSS 23.0 , peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara simultan 

hasil pengujian F (ANOVA), diketahui bahwa F hitung sebesar 7,916 sedangkan 

F tabel sebesar 2,27 , maka dapat diketahui F hitung 7,916 > 2,27 dengan angka 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen 
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secara bersama – sama  berpengaruh terhadap return saham. Namun secara 

spesifik terdapat perbedaan hipotesis yang dihasilkan.  

3.4.1  Pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap Return Saham 

ROA berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t dimana thitung sebesar 4,081 dengan signifikansi 0,000. Nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan yaitu 5% atau 

0,05. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan ROA secara parsial terhadap return 

saham. 

ROA mempunyai tingkat keeratan hubungan yang lemah terhadap return 

saham subsektor properti dan real estate. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

korelasi yang menunjukkan nilai koefisien korelasi berada pada interval 0,25 – 

0,49 yaitu sebesar 0,304. Besarnya persentase sumbangan ROA terhadap return 

saham sektor properti dan real estate yaitu sebesar 9,3%, sedangkan sisanya 

sebesar 91,7% dijelaskan oleh variabel selain ROA. Hal ini dibuktikan dengan 

hsail uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R square sebesar 0,093. 

Berdasarkan hasil uji regresi Retrun On Assets terhadap return saham 

didapat persamaan linear yaitu Y = 55,058 + 7,077 X1 .  berdasarkan persamaan 

tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 Return On Assets maka akan 

terjadi penambahan terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, nilai probabilitas signifikansi 

ROA lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ROA berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 
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Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitadewi dan Rahyuda (2016) dalam penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  

Hal ini menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) memiliki dampak 

terhadap return saham, menurut Robert Ang (1997) Return On Asset (ROA) 

adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Perusahaan selalu berupaya agar ROA dapat ditingkatkan. Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efektif perusahaan 

memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, dengan 

semakin meningkatnya ROA maka profitabilitas perusahaan semakin baik, 

berdasarkan hal tersebut investor akan berminat untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut sehingga harga dan return saham akan mengalami 

peningkatan. 

3.4.2 Pengaruh Retrun On Equity (ROE) terhadap Return Saham 

ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t dimana thitung sebesar 4,025 dengan signifikansi 0,000. Nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan yaitu 5% atau 

0,05. Dari keterangan tersebut dapat disumplakn bahwa ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan antara ROE secara parsial terhadap 

return saham. 

ROE mempunyai tingkat keeratan hubungan yang  lemah terhadap return 

saham sub sektor properti dan real estate. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 
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korelasi yang menunjukkan nilai koefisien korelasi berada pada interval 0,25 – 

0,49 yaitu sebesar 0,301. Besarnya persentase sumbangan ROE terhadap return 

saham sektor properti dan real estate yaitu sebesar 9%, sedangkan sisanya sebesar 

91% dijelaskan oleh variabel selain ROE. Hal ini dibuktikan dengan hsail uji 

koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R square sebesar 0,090. 

Berdasarkan hasil uji regresi Retrun On Assets terhadap return saham 

didapat persamaan linear yaitu Y = 53,539 + 3,952 X2. Berdasarkan persamaan 

tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 Return On Equity maka akan 

terjadi penambahan terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, nilai probabilitas signifikansi 

ROE lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ROE berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syarifudin dan Astri Fitria (2013) dalam penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  

Hal ini menunjukkan bahwa Return on Equity memiliki dampak terhadap 

return saham, menurut Brigham & Houston (2010:149), ROE adalah rasio 

profitabilitas antara rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa mengukur tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Dengan menggungak ROE 

investor dapat memiliki gambaran mengenai kualitas penghasilan yang busa 

didapatkan oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai Return on Equity (ROE) , maka 

perusahaan mampu memberikan keuntungan bagi pemegang saham, maka saham 
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tersebut akan menarik minat para investor untuk membeli saham tersebut yang 

akhirnya akan meningkatkan harga dan return saham. 

3.4.3 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Return Saham 

EPS berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t dimana thitung sebesar 5,804 dengan signifikansi 0,000. Nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan yaitu 5% atau 

0,05. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang berarti ada pengaruh signifikan antara EPS secara parsial terhadap 

return saham. 

EPS mempunyai tingkat keeratan hubungan yang lemah terhadap return 

saham subsektor properti dan real estate. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

korelasi yang menunjukkan nilai koefisien korelasi berada pada interval 0,25 – 

0,49 yaitu sebesar 0,414. Besarnya persentase sumbangan EPS terhadap return 

saham sektor properti dan real estate yaitu sebesar 17,1%, sedangkan sisanya 

sebesar 82,9% dijelaskan oleh variabel selain EPS. Hal ini dibuktikan dengan 

hsail uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R square sebesar 0,171. 

Berdasarkan hasil uji regresi Earning Per Share terhadap return saham 

didapat persamaan linear yaitu Y = 64,762 + 0,276 X3. Berdasarkan persamaan 

tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 Earning Per Share maka akan 

terjadi penambahan terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, nilai probabilitas signifikansi EPS 

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa EPS 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 
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Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Febrioni (2016) dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa EPS 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.  

Hal ini menunjukkan bahwa Earning per Share (EPS) memiliki dampak 

terhadap return saham, menurut Tandelilin (2001:24) Earning per share 

merupakan bagian besarnya laba bersih suatu periode untuk satu lembar saham 

biasa yang beredar pada masa periode tersebut. Informasi earning per share (EPS) 

menunjukkan bedarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua 

pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS perusahaan dapat diketahui dari 

informasi laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS menunjukkan 

perusahaan mampu memenuhi tingkat profitabilitas perusahaan, hal itu 

mendorong investor berminat untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut 

sehingga harga dan return saham akan mengalami peningkatan. 

3.4.4 Pengaruh Price to Book Value (PBV) terhadap Return Saham 

PBV tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t dimana thitung sebesar 0,731 dengan signifikansi 

0,466. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 

yaitu 5% atau 0,05. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada ada pengaruh signifikan antara 

PBV secara parsial terhadap return saham. 

PBV mempunyai tingkat keeratan hubungan yang sangat lemah terhadap 

return saham subsektor properti dan real estate. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji korelasi yang menunjukkan nilai koefisien korelasi berada pada interval 0,00 – 
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0,24 yaitu sebesar 0,057. Besarnya persentase sumbangan ROA terhadap return 

saham sektor properti dan real estate yaitu sebesar 0,3%, sedangkan sisanya 

sebesar 99,7% dijelaskan oleh variabel selain PBV. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R square sebesar 0,003. 

Berdasarkan hasil uji regresi Price to Book Value terhadap return saham 

didapat persamaan linear yaitu Y = 92,385 + 1,258 X4. Berdasarkan persamaan 

tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 Price to Book Value maka akan 

terjadi penambahan terhadap return saham. 

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, nilai probabilitas signifikansi 

PBV lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,466, disimpulkan bahwa PBV tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham, yang disebabkan takutnya 

investor membeli saham dengan harga yang rendah yang nantinya berakibat harga 

saham di masa yang akan datang akan semakin menurun, sehingga akan 

mempengaruhi tingkat pengembalian (return) perusahaan. Price to Book Value 

(PBV) merupakan rasio pasar (market ratio) yang digunakan untuk mengukur 

kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. Semakin tinggi rasio Price to 

Book Value (PBV) yang menunjukkan semakin berhasil perusahaan menciptakan 

nilai bagi pemegang saham (Ang, 1997) , karena variabel ini dapat memberikan 

informasi bagi investor ataupun calon investor mengenai seberapa besar pasar 

menghargai suatu saham. Semakin kecil nilai Price to Book Value (PBV) maka 

harga dari suatu saham semakin murah. Semakin rendah rasio Price to Book 

Value (PBV) menunjukkan harga saham yang lebih murah dibandingkan dengan 

harga saham lain yang sejenis.  
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Tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara variabel PBV 

terhadap return saham menunjukkan bahwa variabel ini tidak dapat 

mempengaruhi keputusan investor dalam membuat keputusan investasi. Hal ini 

disebabkan takutnya investor membeli saham dengan harga yang rendah yang 

nantinya berakibat harga saham di masa yang akan datang akan semakin menurun, 

sehingga akan mempengaruhi tingkat pengembalian (return) perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hermawan (2016) dalam penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa PBV tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

3.4.5 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham 

DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t dimana thitung sebesar -0,913 dengan signifikansi 

0,365. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 

yaitu 5% atau 0,05. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak ada ada pengaruh signifikan antara 

DER secara parsial terhadap return saham. 

DER mempunyai tingkat keeratan hubungan yang sangat lemah terhadap 

return saham sub sektor properti dan real estate. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji korelasi yang menunjukkan nilai koefisien korelasi berada pada interval 0,00 – 

0,24 yaitu sebesar -0,071. Besarnya persentase sumbangan DER terhadap return 

saham sektor properti dan real estate yaitu sebesar 0,5%, sedangkan sisanya 

sebesar 99,5% dijelaskan oleh variabel selain DER. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R square sebesar 0,005. 



 

 

 

 

181 

Berdasarkan hasil uji regresi Debt to Equity Ratio terhadap return saham 

didapat persamaan linear yaitu Y = 113,011 - 23,250 X5. Berdasarkan persamaan 

tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 Debt to Equity Ratio maka akan 

terjadi pengurangan terhadap nilai  return saham. Hasil regresi ini sesuai dengan 

hasil pengujian korelasi  Debt to Equity Ratio terhadap return saham dimana arah 

hubungan Debt to Equity Ratio negatif atau berlawanan dengan kinerja keuangan. 

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana, nilai probabilitas signifikansi 

DER lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,365. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Semakin besar Debt to Equity Ratio menandakan kinerja perusahaan 

buruk. Dimana perusahaan memanfaatkan hutang jangka panjang sebagai 

pendanaan usahanya. Sehingga mengakibatkan semakin besar risiko yang harus 

ditanggung investor. Keadaan tersebut yang akan mengurangi niat investor yang 

akan menanamkan modalnya pada perusahaan Debt to Equity Ratio (DER) akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan dan menyebabkan apresiasi harga saham. DER 

yang terlalu tinggi mempunyai dampak buruk terhadap kinerja perusahaan, karena 

tingkat hutang yang semakin tinggi menandakan beban bunga perusahaan akan 

semakin besar dan mengurangi keuntungan. Sehingga semakin tinggi hutang 

(DER) cenderung menurunkan return saham.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. Tidak berpengaruhnya antara debt to equity ratio (DER) 

dengan return saham dikarenakan sebagian investor hanya menganggap bahwa 

perusahaan yang memiliki keberanian yang baik untuk menggunakan hutang 
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jangka panjang yang tinggi dalam struktur modalnya, maka proporsi hutang yang 

semakin tinggi akan menyebabkan fixed payment yang tinggi dan akan 

menimbulkan kebangkrutan bagi perusahaan atau terlikuidasi. Selain itu Tidak 

adanya pengaruh yang signifikan antara DER dengan return saham disebabkan 

oleh banyaknya variabel - variabel lain yang mempengaruhi return saham dan 

terdapat banyak faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol seperti tingkat 

bunga, inflasi dan sebagainya yang berpengaruh terhadap return saham. Seperti 

yang diutarakan oleh Alwi Z. Iskandar (2003:87) ada beberapa faktor yang harus 

disadari oleh setiap investor yang mempengaruhi return saham, antara lain faktor 

internal dan faktor eksternal. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Puspitadewi dan Rahyuda (2016) dalam penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa DER berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

saham.  

3.4.6 Pengaruh ROA, ROE, EPS, PBV, dan DER Terhadap Return Saham 

Sub Sektor Properti dan Real Estate 

ROA, ROE, EPS, PBV dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

return saham sub sektor properti dan real estate. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji F dimana Fhitung sebesar  7,916 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari derajat kesalahan yaitu 5% atau 0,05. Dari 

keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang 

berarti ROA, ROE, EPS, PBV dan DER secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap return saham. 
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Adanya pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen terjadi dikarenakan dalam keadaan realistiknya saling terjadinya 

hubungan yang serentak antar ROA, ROE, EPS, PBV dan DER yang memberikan 

pengaruh terhadap return saham. 

Besarnya sumbangan ROA, ROE, EPS, PBV dan DER terhadap return 

saham sub sektor properti dan real estate dibuktikan dengan hasil uji koefisien 

determinasi yang menunjukkan R square sebesar 0,199. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel ROA, ROE, 

EPS, PBV, dan DER terhadap return saham sebesar 19,9%. Variasi return saham 

dapat dijelaskan oleh variabel ROA, ROE, EPS, PBV dan DER sebesar 19,9% 

sedangkan sisanya sebesar 80,1% dijelaskan oleh variabel lain selain ROA, ROE, 

EPS, PBV, dan DER. 

Berdasarkan uji regresi berganda didapat persamaan linear yaitu  Y = 

73,884 - 5,379X1  + 4,846X2  + 0,232X3  + 2,246X4  - 43,562X5 .  Berdasarkan 

hasil uji regresi berganda nilai probabilitas signifikansi ROA, ROE, PBV dan 

DER lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,411 , 0,186 , 0,187 dan 0,151 , 

sedangkan nilai probabilitas EPS kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel EPS mempunyai pengaruh yang lebih dominan 

terhadap return saham dibandingkan dengan variabel ROA, ROE, PBV dan DER.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Helfert (1996:69) bahwa ukuran kinerja 

keuangan yang harus diperhatikan dari sudut pandang pemilik atau investor 

adalah rasio profitabilitas, disposisi laba dan indikator pasar. Daya tarik utama 

bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam suatu perseroan adalah 
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profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui 

usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan pemilik. Menurut Helfert 

(1996:69) terdapat beberapa ukuran pokok yang menggambarkan kinerja 

perusahaan dalam hubungannya dengan kepentingan pemilik. Ukuran ini, yaitu 

pengembalian atas ekuitas, pengembalian atas kekayaan bersih dan pengembalian 

atas ekuitas saham biasa, menunjukkan profitabilitas total investasi kepemilikan.  

Return on asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Selain itu, Return on asset memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukan efektivitas manajemen dalam menggunakan 

aktiva untuk memperoleh pendapatan.  

ROE adalah kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa. ROE 

menggambarkan besarnya perolehan atas modal yang ditanamkan atau 

kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham 

preferen dan saham biasa. rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal 

sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan uji regresi berganda dapat disimpulkan bahwa  variabel EPS 

mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap return saham dibandingkan 

dengan variabel ROA, ROE, PBV dan DER Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Eduardus Tandelilin (2010:373) yang menyatakan bahwa komponen penting 

pertama yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah laba per 
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lembar saham yang dikenal dengan earnings per share. Earning Per Share (EPS) 

merupakan salah satu rasio pasar yang menunjukkan berapa besar keuntungan 

(return) yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar saham. 

Earning Per Share atau laba per lembar saham menunjukkan besarnya laba bersih 

perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan atau 

jumlah uang yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham. Bagi para 

investor, informasi EPS merupakan informasi yang paling mendasar dan berguna, 

karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa mendatang. 

Sedangkan Price to Book Value (PBV) merupakan rasio pasar yang 

digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 

Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan mampu menciptakan 

nilai perusahaan terhadap jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga semakin 

tinggi rasio Price to Book Value (PBV) yang menunjukkan semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. pada rasio PBV investor 

dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai 

dari book value-nya. 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage 

(penggunaan hutang) terhadap total shareholders’ equity yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total 

pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimliki perusahaan. Dengan 

semakin tingginya DER, maka akan menunjukkan semakin besarnya 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) sehingga tingkat resiko 

perusahaan semakin besar, semakin tinggi DER maka akan menunjukkan 
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komposisi total utang yang semakin besar dibandingkan dengan total modal 

sendiri sehingga akan meningkatkan tingkat risiko investor karena hal tersebut 

akan berdampak pada menurunnya harga saham hal tersebut menyebabkan 

penurunan laba bersih yang pada akhirnya akan mengurangi laba yang diterima 

oleh pemegang saham. 

Dari hasil dan pemaparan di atas, maka ROA, ROE, EPS, PBV dan DER dapat 

dijadikan bahan perhitungan dalam faktor – faktor yang mempengaruhi return saham 

perusahaan sub sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Kelima variabel ini dapat dijadikan informasi bagi pihak stockholder dalam 

melihat return saham perusahaan sub sektor properti dan realestate. 


