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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Profil Tempat Penelitian 

5.1.1 Bursa Efek Indonesia 

Bursa Efek Indonesia berperan penting dalam memberikan data yang 

diperlukan dalam penelitian. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock 

Exchange (IDX) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem 

juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain 

dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Bursa efek indonesia 

merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa 

Efek Surabaya (BES) dan mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Pemerintah 

memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

agar kegiatan operasional dan transaksi lebih efektif. 

Pasar modal telah hadir jauh sebelum indonesia merdeka. Pasar modal atau 

bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial belanda dan tepatnya pada tahun 1912 

di batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah hindia belanda untuk 

kepentingan kolonial atau VOC.  

Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang 

diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami 

kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia 

yang mengharuskan Bursa Efek harus ditutup, diantaranya pada tahun 1914-1918 

Bursa Efek ditutup karena Perang Dunia 1. Pemerintah Republik Indonesia 

mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun 

kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif 

dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

5.1.2 Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Construction 

Perusahaan Sektor property, real estate dan building construction 

merupakan salah satu sektor yang ada dalam Bursa Efek Indonesia. Sektor  

property, real estate dan building construction terdiri atas dua sub sektor yaitu 

subsektor property dan real estate serta subsektor konstruksi bangunan. Total 
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perusahaan yang termasuk kedalam sektor property, real estate dan building 

construction adalah sebanyak 64 perusahaan pada periode 2015-2017.  

Pengertian real estate menurut investopedia.com adalah suatu istilah yang 

mengacu pada tanah, fisik bangunan, sumber daya lainnya yang melekat. 

Sedangkan property atau yang lebih dikenal dengan real property adalah bentuk 

hak kepemilikan atas real estate (tanah, bangunan, sumber daya dan struktur lain). 

Maksud hak kepemilikan ini mencakup hak penggunaan, penyewaan, pemasaran 

dan sebagainya. Perbedaan antara real estate dan real property adalah real estate 

merupakan hal yang mengacu pada tanah, bangunan dan sumber daya lainnya 

yang melekat sedangkan real property merupakan kepemilikan atas tanah, 

bangunan dan sumber daya lainnya yang melekat (real estate).  

Pengertian konstruksi bangunan adalah suatu proses untuk membangun 

sarana dan prasarana terhadap suatu bangunan di area tertentu. Misalnya, 

membangun gedung, jalan raya, jembatan dan sebagainya. Untuk bagian kantor, 

kegiatan konstruksi umumnya diawasi oleh manajer proyek, arsitek proyek atau 

insinyur proyek. Sedangkan untuk bagian lapangan konstruksi diawasi oleh 

mandor proyek yang melakukan pengawasan terhadap buruh atau tukang 

bangunan dan pekerja lainnya.   

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

5.2.1 Gambaran Umum Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah rasio penilaian atau rasio 

ukuran pasar perusahaan sektor property, real estate dan building construction 

yang diwakili oleh price earning ratio (PER) dan dividend payout ratio (DPR), 

rasio profitabilitas yang diwakili oleh return on equity (ROE) dan rasio 

solvabilitas yang diwakili oleh debt to equity ratio (DER) serta pengaruhnya 

terhadap return saham. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return 

saham, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah PER, DPR, 

ROE dan DER. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor property, 

real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2017 yang berjumlah 16 perusahaan. 
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Tabel 5.1 

Daftar Nama-Nama Sampel Perusahaan Sektor Property, Real Estate, 

dan Building Construction  

No Kode Saham Nama Emiten 

1 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

2 CTRA Ciputra Development Tbk 

3 GMTD Gowa Makassar tourism Development Tbk 

4 JRPT Jaya Real Property Tbk 

5 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

6 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 

7 MTLA Metropolitan Land Tbk 

8 PWON Pakuwon Jati Tbk 

9 SMRA Summarecon Agung Tbk 

10 ACST Acset Indonesia Tbk 

11 JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 

12 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk 

13 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 

14 TOTL Total Bangunan Persada Tbk 

15 WIKA Wijaya Karya Tbk 

16 WSKT Waskita Karya (Perseo) Tbk 

 

5.2.2 Gambaran Mengenai Variabel Penelitian 

5.2.2.1 Variabel Price Earning Ratio (PER) 

Perhitungan price earning ratio dilihat dari harga saham perlembar 

dibandingkan dengan laba perlembar saham. Berikut ini adalah data mengenai 

price earning ratio perusahaan sektor property, real estate dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 
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Tabel 5.2 

Hasil Perhitungan Price Earning Ratio Tahun 2015-2017 

No 
Kode 

Perusahan 

Price Earning Ratio (X) Rata-rata 

2015 2016 2017 

1 BEST 13,400 7,293 4,990 8,561 

2 CTRA 17,381 23,839 24,688 21,969 

3 GMTD 6,405 8,119 15,142 9,889 

4 JRPT 11,474 11,659 10,969 11,367 

5 LPKR 44,024 18,581 18,094 26,900 

6 MKPI 17,986 20,357 29,167 22,503 

7 MTLA 7,635 9,986 6,746 8,122 

8 PWON 18,931 16,287 17,614 17,611 

9 SMRA 27,834 61,343 37,649 42,275 

10 ACST 35,952 25,405 11,182 24,180 

11 JKON 58,618 31,171 28,647 39,479 

12 NRCA 7,813 8,049 6,032 7,298 

13 SSIA 11,039 32,436 2,040 15,172 

14 TOTL 10,957 11,697 9,204 10,619 

15 WIKA 25,931 14,876 11,559 17,455 

16 WSKT 18,516 17,290 7,778 14,528 

Rata-rata 20,869 19,899 15,094 18,621 

Tertinggi 58,618 61,343 37,649 42,275 

Terendah 6,405 7,293 2,040 7,298 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata PER dari 16 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction yang terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia 2015-2017 cenderung turun pada tahun 2015 ke 2016 dan 

turun dari tahun 2016 ke tahun 2017. Rata-rata PER pada tahun 2015 adalah 

sebesar 20,869 lalu turun pada tahun 2016 menjadi 19,899 kemudian turun 

kembali pada tahun 2017 menjadi 15,094. Rata-rata nilai PER yang meningkat 
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dikarenakan adanya peningkatan terhadap harga saham perusahaan sektor 

property, real estate dan building construction yang terdaftar  di Bursa Efek 

Indonesia 2015-2017. 

Nilai tertinggi PER pada tahun 2015 dimiliki oleh JKON sebesar 58,618. 

Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 nilai PER tertinggi dimiliki oleh SMRA 

senilai 61,343 dan 37,649. Tingginya rasio PER menunjukkan bahwa harga saham 

yang tinggi pada tahun bersangkutan. Nilai terendah PER pada tahun 2015 

dimiliki oleh GMTD senilai 6,405 sedangkan tahun 2016 PER terendah dimiliki 

oleh BEST senilai 7,293dan pada tahun 2017 PER terendah dimiliki oleh SSIA 

yakni 2,040. Rendahnya nilai PER menunjukkan semakin rendahnya harga saham 

di bursa. Hal ini menandakan bahwa kondisi perusahaan yang kurang baik. 

Berdasarkan tabel 5.2 maka dapat digambarkan kondisi PER secara 

keseluruhan periode 2015-2017 dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

Gambar 5.1 

Grafik Perkembangan PER Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate 

dan Building Construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2015-2017 
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5.2.2.2 Variabel Dividend Payout Ratio (DPR) 

Perhitungan DPR dilihat dari dividen tunai perlembar saham dibandingkan 

dengan laba per lembar saham. Berikut ini adalah data mengenai DPR perusahaan 

sektor property, real estate dan building construction yang terdaftar di BEI 

periode 2015-2017 : 

Tabel 5.3  

Hasil Perhitungan Dividend Payout Ratio tahun 2015-2017 

No 
Kode 

Perusahan 

Dividend Payout Ratio Rata-rata 

2015 2016 2017 

1 BEST 0.056 
 

0.098 0.200 0.118 

2 CTRA 0.071 
 

0.085 0.198 0.118 

3 GMTD 0.038 
 

0.029 0.024 0.030 

4 JRPT 0.323 
 

0.320 0.317 0.320 

5 LPKR 0.149 
 

0.050 0.100 0.100 

6 MKPI 0.349 
 

0.292 0.295 0.312 

7 MTLA 0.114 
 

0.150 0.149 0.138 

8 PWON 0.172 
 

0.130 0.154 0.152 

9 SMRA 0.084 
 

0.231 0.199 0.171 

10 ACST 0.399 
 

0.252 0.264 0.305 

11 JKON 0.314 
 

0.322 0.308 0.315 

12 NRCA 0.200 
 

0.732 
 

0.635 0.522 

13 SSIA 0.150 
 

0.822 0.079 0.350 

14 TOTL 0.713 
 

0.688 
 

0.697 0.699 

15 WIKA 0.200 
 

0.213 0.200 0.204 

16 WSKT 0.171 
 

0.257 0.201 0.210 

Rata-rata 0.219 0.292 0.251 0.254 

Tertinggi 0.713 0.822 0.697 0.699 

Terendah 0.038 0.029 0.024 0.030 
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Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata DPR dari 16 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 mengalami fluktuasi. Rata-rata DPR 

pada tahun 2015 senilai 0.219 mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 

0.292 lalu turun pada tahun 2017 menjadi 0.251. Kenaikan DPR ini dikarenakan 

kenaikan jumlah dividen yang dibayarkan perusahaan. Sedangkan, penurunan 

DPR dikarenakan turunnya dividen yang dibayarkan suatu perusahaan. Nilai rata-

rata DPR pada masing-masing perusahaan selama tahun 2015-2017 adalah senilai 

0.254. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sektor property, real 

estate, dan building construction membagikan 0.254 atau 25,4% dividen dari 

setiap Rp 1 laba perlembar saham.  

Nilai DPR tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0.713 pada perusahaan 

TOTL yang berarti perusahaan TOTL mempunyai perbandingan antara dividen 

tunai persaham dan laba perlembar sahamnya sebesar 0.713. Pada tahun 2016 

nilai DPR tertinggi senilai 0.822 yakni pada perusahaan SSIA. Pada tahun 2017 

nilai DPR tertinggi dimiliki kembali oleh TOTL yakni sebesar 0.697. Nilai rata-

rata DPR tertinggi  selama tahun 2015-2017 senilai 0.699 yakni pada 

perusahaanTOTL. 

Nilai DPR terendah pada tahun 2015,2016 dan 2017 senilai 0.038, 0.029 

dan 0.024 yakni pada perusahaan GMTD. Rendahnya nilai DPR dikarenakan 

kecilnya dividen tunai yang dibagikan perusahaan pada setiap tahunnya.  

Berdasarkan tabel 5.3 maka dapat digambarkan kondisi dividend payout 

ratio secara keseluruhan periode 2015-2017 dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
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Gambar 5.2 

Grafik Perkembangan DPR pada Perusahaan Sektor Property, Real 

Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2017 

 

5.2.2.3 Variabel Return On Equity (ROE) 

Return on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari 

penggunaan modal atau ekuitas perusahaan. Perhitungan return on equity 

diperoleh dengan membandingkan antara laba bersih dengan ekuitas. Berikut 

adalah data hasil perhitungan ROE perusahaan sektor property, real estate dan 

building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 

Tabel 5.4 

Hasil Perhitungan Return On Equity tahun 2015-2017 

No 
Kode 

Perusahan 

Return On Equity 
Rata-rata 

2015 2016 2017 

1 BEST 0.070 0.100 0.125 0.098 

2 CTRA 0.134 0.080 0.063 0.092 
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3 GMTD 0.217 0.134 0.096 0.149 

4 JRPT 0.210 0.207 0.186 0.201 

5 LPKR 0.033 0.074 0.062 0.056 

6 MKPI 0.316 0.321 0.261 0.299 

7 MTLA 0.108 0.124 0.179 0.137 

8 PWON 0.149 0.161 0.157 0.156 

9 SMRA 0.144 0.073 0.061 0.093 

10 ACST 0.068 0.049 0.104 0.074 

11 JKON 0.127 0.150 0.125 0.134 

12 NRCA 0.176 0.083 0.112 0.124 

13 SSIA 0.110 0.240 0.271 0.207 

14 TOTL 0.213 0.223 0.219 0.218 

15 WIKA 0.130 0.090 0.089 0.103 

16 WSKT 0.161 0.108 0.184 0.151 

Rata-rata 0.148 0.139 0.143 0.143 

Tertinggi 0.316 0.321 0.271 0.299 

Terendah 0.033 0.049 0.061 0.056 

 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ROE dari 16 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 mengalami fluktuasi. Rata-rata ROE 

pada tahun 2015 senilai 0.148 turun pada tahun 2016 menjadi 0.139 dan naik 

kembali pada tahun 2017 menjadi 0.143. Kenaikan dan penurunan ROE ini 

disebabkan karena adanya kenaikan dan penurunan laba bersih perusahaan. Nilai 

rata-rata ROE dari 16 perusahaan sektor property, real estate dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 adalah 

sebesar 0.143. Hal ini meunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sektor property, 

real estate dan building construction memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

laba dengan cara pengelolaan modal perusahaan sebesar 14,3%. Artinya, setiap 
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Rp 1 rupiah modal yang ditanamkan pemegang saham, akan menghasilkan laba 

sebsar Rp. 0.143. 

 Nilai ROE tertinggi pada tahun 2015 adalah sebesar 0.316 yakni pada 

perusahaan MKPI, yang berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan laba atas modalnya sebesar 31,6%. Pada tahun 2016, perusahaan 

MKPI kembali memiliki nilai ROE tertinggi yakni sebesar 0.321. Nilai ROE 

MKPI dinilai baik karena berada diatas rata-rata ROE pada perusahaan sektor 

property, real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2015-2017 yaitu sebesar 0.143. pada tahun 20167 nilai ROE 

tertinggi senilai 0.271 yakni pada perusahaan SSIA. 

 Nilai ROE terendah pada tahun 2015 adalah sebesar 0.033 yang dimiliki 

oleh LPKR. Pada tahun 2016 nilai ROE terendah dimiliki oleh ACST yakni 

sebesar 0.049. Pada tahun 2017 nilai ROE terendah dimiliki oleh SMRA yakni 

sebesar 00.61. Perusahaan yang memiliki ROE rendah berarti perusahaan tersebut 

kurang efektif di dalam pengelolaan modal sehingga laba yang dihasilkan juga 

akan kecil. 

Berdasarkan tabel 5.4 maka dapat digambarkan kondisi ROE secara 

keseluruhan periode 2015-2017 dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
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Gambar 5.3 

Grafik Perkembangan ROE pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate, 

dan Building Construction  yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2015-2017 

5.2.2.4 Variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

Perhitungan debt to equity ratio dilihat dari total kewajiban dibandingkan 

dengan ekuitas. Berikut ini adalah data mengenai debt to equity ratio (DER) 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 : 

Tabel 5.5 

Hasil Perhitungan Debt to Equity Ratio tahun 2015-2017 

No 
Kode 

Perusahan 

Debt to Equity Ratio (X) Rata-rata 

2015 2016 2017 

1 BEST 0.522 0.535 0.486 0.514 

2 CTRA 1.012 1.033 1.052 1.032 

3 GMTD 1.299 0.924 0.766 0.996 

4 JRPT 0.830 0.729 0.585 0.715 

5 LPKR 1.185 1.066 0.901 1.051 

6 MKPI 1.018 0.780 0.500 0.766 

7 MTLA 0.636 0.572 0.625 0.611 

8 PWON 0.986 0.876 0.826 0.896 

9 SMRA 1.491 1.549 1.514 1.518 

10 ACST 1.902 0.924 2.692 1.839 

11 JKON 0.960 0.821 0.749 0.843 

12 NRCA 0.836 0.869 0.947 0.884 

13 SSIA 0.936 1.146 0.977 1.020 

14 TOTL 2.285 2.130 2.211 2.209 

15 WIKA 2.605 1.488 2.122 2.072 

16 WSKT 2.123 2.662 3.302 2.696 

Rata-rata 1.289 1.132 1.266 1.229 
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Tertinggi 2.605 2.662 3.302 2.696 

Terendah 0.522 0.535 0.486 0.514 

 

 Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata DER dari 16 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 

rata-rata DER senilai 1,289, lalu pada tahun 2016 turun menjadi 1,132 dan naik 

kembali pada tahun 2017 menjadi 1.266. Kenaikan dan penurunan DER ini 

disebabkan karena adanya kenaikan dan penurunan jumlah modal yang berasal 

dari pinjaman perusahaan. Nilai rata-rata DER dari 16 perusahaan sektor property, 

real estate dan building construction adalah sebesar 1,229. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan sektor property, real estate dan building construction 

memiliki perbedaan utang dan ekuitas sebesar 1,229. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction rata-rata 

dibiayai oleh utang sebanyak 122,9% atau dengan kata lain kreditor menyediakan 

Rp 122,9 untuk setiap Rp 100 rupiah modal yang disediakan pemegang saham. 

Nilai DER tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,605 pada perusahaan 

WIKA yang berarti perusahaan mempunyai perbandingan antara pinjaman dan 

ekuitasnya senilai 2,605. Pada tahun 2016 nilai DER tertinggi yaitu sebesar 2.662 

pada perusahaan WSKT. Begitu pula pada tahun 2017 WSKT kembali memiliki 

nilai DER tertinggi sebesar 3,302. Nilai DER yang tinggi mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki modal yang berasal dari pinjaman lebih besar jika 

dibandingkan dengan modal sendiri. 

 Nilai DER terendah pada tahun 2015-2017 dimiliki oleh BEST. Pada 

tahun 2015 nilai DER senilai 0,522 lalu naik pada tahun 2016 sebesar 0,535dan 

mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,486. Nilai DER yang rendah 

menandakan bahwa modal perusahaan lebih banyak di berasal dari modal sendiri 

jika dibandingkan dengan total utang perusahaan tersebut.  

 Berdasarkan tabel 5.5 maka dapat digambarkan kondisi debt to equity ratio 

secara keseluruhan periode 2014-2017 dalam bentuk grafik sebagai berikut :  
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Gambar 5.4 

Grafik Perkembangan DER pada Perusahaan Sektor Property, real estate 

dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2015-2017 

5.2.2.5 Variabel Return Saham 

Perhitungan return saham dilihat dari harga saham penutupan periode t 

dibandingkan dengan harga saham penutupan periode t-1. Berikut ini adalah data 

mengenai return saham perusahaan sektor property, real estate dan building 

construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017: 

Tabel 5.6  

Hasil Perhitungan Return Saham Tahun 2015-2017 

No 
Kode 

Perusahan 

Return Saham 
Rata-rata 

2015 2016 2017 

1 BEST -0.597 -0.136 -0.016 -0.250 

2 CTRA 0.181 -0.080 -0.112 -0.004 

3 GMTD 0.230 -0.073 0.464 0.207 

4 JRPT -0.284 0.174 0.029 -0.027 

5 LPKR 0.014 -0.304 -0.322 -0.204 

6 MKPI 0.103 0.526 0.417 0.349 
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7 MTLA -0.512 0.646 0.124 0.086 

8 PWON -0.037 0.139 0.212 0.105 

9 SMRA 0.086 -0.197 -0.287 -0.133 

10 ACST -0.189 -0.021 -0.128 -0.113 

11 JKON -0.012 -0.261 -0.129 -0.134 

12 NRCA -0.461 -0.472 0.152 -0.260 

13 SSIA -0.332 -0.393 0.187 -0.179 

14 TOTL -0.451 0.244 -0.137 -0.115 

15 WIKA -0.283 -0.035 -0.343 -0.220 

16 WSKT 0.165 0.527 -0.133 0.186 

Rata-rata -0.149 0.018 -0.001 -0.044 

Tertinggi 0.230 0.646 0.464 0.349 

Terendah -0.597 -0.472 -0.343 -0.260 

 

 Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa rata-rata return  saham dari 16 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 adalah -0,044. Artinya, rata-rata 

perusahaan sektor property, real estate dan building construction menghasilkan 

return sebesar -4,4%. Angka ini mengartikan bahwa perusahaaan sektor property, 

real estate dan building construction tidak cukup baik, karena rata-ratanya 

bernilai negatif atau dengan kata lain memberikan kerugian (capital loss) bukan 

keuntungan (capital gain). Akan tetapi, pada tahun 2016 return saham perusahaan 

sektor property, real estate dan building construction menghasilkan return 

sebesar 0.018. hal ini menunjukkan bahwa rata-rata return saham mulai membaik 

dan mulai mengalami keuntungan.  

 Nilai return saham tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,230 pada 

perusahaan GMTD. Pada tahun 2016 nilai saham tertinggi sebesar 0,646 yang 

dimiliki oleh MTLA. Sementara itu pada tahun 2017 nilai return saham tertinggi 

kembali dimiliki oleh GMTD yakni sebesar 0,464. Artinya GMTD pada tahun 

2016 mendapatkan keuntungan (capital gain) sebesar 46,6%. Sedangkan nilai 

return saham terendah pada tahun 2015 adalah sebesar -0,597 yaitu pada 
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perusahaan BEST. Pada tahun 2016 nilai terendah return saham dimiliki oleh 

NRCA yaitu sebesar -0,472. Kemudian, pada tahun 2017 nilai return saham 

terendah sebesar -0,343 yakni nilai return saham WIKA. Terjadinya kenaikan dan 

penurunan return saham ini dipengaruhi oleh harga saham yang berfluktuatif 

dikarenakan adanya kondisi perekonomian global yang kurang stabil pada tahun 

2015-2017. 

Berdasarkan tabel 5.6 maka dapat digambarkan kondisi retrun saham 

secara keseluruhan periode 2015-2017 dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

Gambar 5.5  

Grafik Perkembangan Retrun Saham Perusahaan Sektor Property, Real 

Estate, dan Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2017 

5.2.3 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran dari setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata, maksimum, dan minimum. Adapun 

hasil statistic deskriptif adalah sebagai berikut: 

 

 

 

-0.16

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

2015 2016 2017

Rata-rata Return Saham

Rata-rata Return Saham



72 
 

Tabel 5.7 

Statistik Deskriptif 

Date: 12/13/19   

Time: 02:06      

Sample: 2015 2017     

      
       Y X1 X2 X3 X4 

      
       Mean -0.044104  18.62052  0.254042  0.143271  1.228854 

 Median -0.055000  15.71450  0.200000  0.128500  0.968500 

 Maximum  0.646000  61.34300  0.822000  0.321000  3.302000 

 Minimum -0.597000  2.040000  0.024000  0.033000  0.486000 

 Std. Dev.  0.290419  12.89379  0.199724  0.069269  0.682942 

 Skewness  0.328612  1.544746  1.423406  0.735154  1.269782 

 Kurtosis  2.650161  5.443972  4.278558  2.958319  3.724203 

      

 Jarque-Bera  1.108664  31.03591  19.47810  4.327082  13.94771 

 Probability  0.574456  0.000000  0.000059  0.114917  0.000936 

      

 Sum -2.117000  893.7850  12.19400  6.877000  58.98500 

 Sum Sq. Dev.  3.964124  7813.744  1.874812  0.225513  21.92128 

      

 Observations  48  48  48  48  48 

 

Berdasarkan Tabel  5.7 dapat dijelaskan bahwa : 

1. Variabel return saham (Y) menunjukkan nilai rata-rata sebesar -0,044. Nilai 

maksimum sebesar 0,646 yakni pada perusahaan MTLA dan nilai minimum 

sebesar -0,597 yakni pada perusahaan BEST. 

2. Variabel price earning ratio (X1) menunjukkan nila rata-rata sebesar 18,620. 

Nilai maksimum PER adlah sebesar 61,343. Dan nilai minimum PER adalah 

sebesar 2,040. 
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3. Variabel dividend payout ratio (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

0,254. Nilai maksimum sebesar 0,822. Kemudian nilai minimum sebesar 

0,024.  

4. Variabel return on equity (X3) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,143. 

Nilai maksimum sebesar 0,321, dan nilai minimum sebesar  0,033. 

5. Variabel debt to equity rati (X4) menunjukkan nilai rata-rata sebesar  1,228. 

Nilai maksimum sebesar  3,302 dan nilai minimum sebesar 0,486.  

5.2.4 Uji Model  

5.2.4.1 Uji Chow  

 Uji chow digunakan untuk menentukan apakah model data panel diregresi 

dengan fixed effect model atau common effect model, apabila dari hasil uji tersebut 

ditentukan bahwa model common effect yang digunakan maka tidak perlu diuji 

kembali dengan uji hausman. Jika prob. cross section F < 0,05 (alpha) maka 

model yang terpilih adalah fixed effect. Hasil uji chow adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.8 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 0.769648 (15,28) 0.6976 

Cross-section Chi-square 16.570923 15 0.3452 

     
     Sumber : Hasil output eviews 9 

Tabel 5.8 diketahui bahwa nilai prob.cross section F > 0,05, yaitu 0,6976 

> 0,05. Hal ini menujukkan bahwa dalam hasil uji chow, model yang terpilih 

adalah common effect dan selanjutnya dilakukan uji lagrange multiplier untuk 

menentukan apakah model data panel diregresi dengan common effect model atau 

random effect model. 
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5.2.4.2 Uji Lagrange Multiplier  (LM) 

Uji LM ini digunakan untuk menentukan apakah model data panel 

diregresi dengan common effect model atau random effect model. Jika nilai Prob. 

Breusch-Pagan > 0,05 maka yang digunakan adalah model common effect. 

Tabel 5.9 

Uji Lagrange Multiplier 

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-

sided 

        (all others) alternatives  

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    Breusch-Pagan  1.870855  2.285273  4.156128 

 (0.1714) (0.1306) (0.0415) 

    

Honda -1.367792  1.511712  0.101767 

 (0.9143) (0.0653) (0.4595) 

    

King-Wu -1.367792  1.511712  0.950857 

 (0.9143) (0.0653) (0.1708) 

    

Standardized Honda -0.873416  2.211243 -3.084360 

 (0.8088) (0.0135) (0.9990) 

    

Standardized King-

Wu -0.873416  2.211243 -1.078731 

 (0.8088) (0.0135) (0.8596) 
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Gourieroux, et al.* -- --  2.285273 

   (0.1450) 

    
    Tabel 5.8 diketahui bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan > 0,05 yakni sebesar 

0,1714 > dari 0,05 maka model yang digunakan adalah common effect model. 

Tabel 5.3 menunjukkan hasil dari common effect model sebagai berikut :  

Tabel 5.10 

Hasil Regresi Common Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/27/19   Time: 23:33   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 16   

Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.233708 0.140874 -1.658987 0.1044 

X1 0.001692 0.003218 0.525690 0.6018 

X2 -0.448414 0.217346 -2.063133 0.0452 

X3 1.899388 0.632332 3.003784 0.0044 

X4 -8.44E-05 0.059985 -0.001407 0.9989 

     
     R-squared 0.199299     Mean dependent var -0.044104 

Adjusted R-squared 0.124816     S.D. dependent var 0.290419 

S.E. of regression 0.271691     Akaike info criterion 0.330026 

Sum squared resid 3.174077     Schwarz criterion 0.524943 

Log likelihood -2.920633     Hannan-Quinn criter. 0.403686 

F-statistic 2.675741     Durbin-Watson stat 2.394972 

Prob(F-statistic) 0.044427    

     
     Sumber : Hasil output Eviews 9 
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Berdasarkan hasil pengujian data panel dengan uji chow maka estimasi 

model regresi linear pada penelitian ini menggunakan common effect model. 

Sehingga model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 

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

    Return Saham = -0.233708 + 0.001692PER - 0.448414DPR + 1.899388ROE - 8.44E-05DER 

 

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan : 

1. Jika α = konstanta sebesar -0.233708 artinya apabila variabel independen 

yaitu variabel price earning ratio, dividend payout ratio, return on equity 

dan debt to equity ratio dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel 

dependen yaitu variabel return saham akan bernilai sebesar -0.233708. 

2. Jika nilai koefisien regresi variabel X1 yaitu variabel price earning ratio 

menunjukkan sebesar 0.001692, artinya apabila variabel price earning 

ratio mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel 

independen lainnya yaitu dividend payout ratio, return on equity dan debt 

to equity ratio diaanggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen 

yaitu return saham akan mengalami kenaikan sebesar 0.001692. 

3. Jika nilai koefisien regresi variabel dividend payout ratio menunjukkan 

sebesar -0.448414, artinya apabila variabel dividend payout ratio 

mengalami peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel 

independen lainnya yaitu price earning ratio, return on equity dan debt to 

equity ratio dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu 

return saham akan mengalami penurunan sebesar -0.448414. 

4. Jika nilai koefisien regresi variabel return on equity menunjukkan sebesar 

1.899388, artinya apabila variabel return on equity mengalami 

peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya 

yaitu price earning ratio, dividend payout ratio dan debt to equity ratio 

dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu return saham 

akan mengalami kenaikan sebesar 1.899388. 
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5. Jika nilai koefisien regresi variabel debt to equity ratio menunjukkan 

sebesar -8.44E-05, artinya apabila variabel debt to equity ratio mengalami 

peningkatan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya 

yaitu price earning ratio, dividend payout ratio dan return on equity 

dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu return saham 

akan mengalami penurunan -8.44E-05. 

5.2.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

5.2.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji Jarque-Bera yang menguji 

normalitas model regresi dengan berdasarkan hasil pengolahan data 

menggunakan software Eviews 9 diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2017

Observations 48

Mean       1.42e-16

Median   0.003751

Maximum  0.694603

Minimum -0.493760

Std. Dev.   0.259872

Skewness   0.507300

Kurtosis   3.494005

Jarque-Bera  2.546912

Probability  0.279863
 

Sumber : Hasil Output Eviews 9  

Gambar 5.6 

Uji Normalitas 

 Berdasarkan gambar 5.6 dapat dilihat nilai probabilitas atau nilai 

signifikansi yang diperoleh dari Jarque-Bera adalah sebesar 2.546912 dengan 

signifikansi sebesar 0.279863. karena nilai signifikansinya 0.279863 > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 
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5.2.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau independen. Salah 

satu cara mendeteksi adanya multikolinearitas atau korelasi antarvariabel 

independen dapat dilakukan dengan melihat Tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi tolerance yang rendah sama dengan 

VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah tolerance < 0.10 atau sama dengan VIF > 10. Adapaun 

hasil pengujian yang telah dilakukkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.11 

Uji Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors  

Date: 11/27/19   Time: 23:58  

Sample: 1 48   

Included observations: 48  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.019846  12.90489  NA 

X1  1.04E-05  3.430334  1.095977 

X2  0.047239  3.182284  1.199813 

X3  0.399843  6.558564  1.221556 

X4  0.003598  4.601907  1.068582 

    
    

 

Sumber : Hasil Output Eviews 9 

Berdasarkan tabel 5.10 dapat diketahui bahwa nilai Centered Variance 

Inflation Factor (VIF)  menunjukkan nilai masing-masing variabel tidak lebih dari 

10 atau < 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. 
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5.2.5.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suuatu model 

regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi diantaranya adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW 

Test). Hasil uji autokorelasi yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.12 

Uji Autokorelasi 

     
     R-squared 0.088740     Mean dependent var 5.44E-17 

Adjusted R-squared -0.044615     S.D. dependent var 0.259872 

S.E. of regression 0.265606     Akaike info criterion 0.320433 

Sum squared resid 2.892410     Schwarz criterion 0.593316 

Log likelihood -0.690384     Hannan-Quinn criter. 0.423556 

F-statistic 0.665441     Durbin-Watson stat 1.877984 

Prob(F-statistic) 0.677821    

     
     Sumber : Hasil Output Eviews 9 

Berdasarkan tabel 5.11 hasil uji autokolinearitas menunjukkan angka 

Durbin-Watson sebesar 1.877984, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel 

Durbin-Watson dengan jumlah observasi (n) = 48, jumlah variabel independen (k) 

= 4 dan tingkat signifikansi 0,05, didapat nilai dl = 1.3619 dan du = 1.7206. Oleh 

karena nilai Durbin-Watson 1.877984 berada diatas nilai du = 1.7206 dan berada 

dibawah nilai 4-du = 2,2794 yaitu (1.7206 < 1.877984 < 2,2794). Karena nilai 

Durbin-Watson berada diantara nilai  du dan 4-du (du<d<4-du) maka hipotesis 

yang menyatakan tidak terdapat autokorelasi positif dan negative pada model 

regresi diterima. 
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5.2.5.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda bersifat heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas yaitu dengan menggunakan uji White Berikut hasil uji 

heteroskedastisitas : 

Tabel 5.13 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.604333     Prob. F(14,33) 0.8419 

Obs*R-squared 9.795106     Prob. Chi-Square(14) 0.7770 

Scaled explained SS 9.802368     Prob. Chi-Square(14) 0.7765 

     
     Sumber : Hasil Output Eviews 9 

Tabel 5.12 Uji Heteroskedastisitas menghasilkan nilai probabilitas Chi-

Square yaitu 0.7770, menunjukkan bahwa 0.7770 > dari tingkat kekeliruan 

sebesar 5% (0,05). Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatkan 

gejala heteroskedastisitas pada model regresi. 

5.2.6 Hasil Pengujian Hipotesis  

5.2.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.14 

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/27/19   Time: 23:33   

Sample: 2015 2017   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 16   

Total panel (balanced) observations: 48  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.233708 0.140874 -1.658987 0.1044 

X1 0.001692 0.003218 0.525690 0.6018 

X2 -0.448414 0.217346 -2.063133 0.0452 

X3 1.899388 0.632332 3.003784 0.0044 

X4 -8.44E-05 0.059985 -0.001407 0.9989 

     
     Sumber : Hasil Output Eviews 9 

Berdasarkan tabel 5.13 hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis Price Earning Ratio (X1) 

H01 : βt = 0 Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari Price Earning Ratio 

terhadap return saham. 

Hα1 : βt ≠ 0 Terdapat pengaruh secara parsial dari Price Earning Ratio terhadap 

return saham. 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Price Earning Ratio sebesar 0,6018 > 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan hasil antara 

thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 0.525690 dan ttabel sebesar 

2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa thitung < ttabel yaitu 0.525690 < 

2.017, maka dapat disimpulkan bahwa H01 diterima Hα1 ditolak, artinya secara 

parsial variabel price earning ratio tidak berpengaruh terhadap return saham.  
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2. Pengujian Hipotesis Dividend Payout Ratio (X2) 

H02 : βt = 0 Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari Dividend Payout Ratio 

terhadap return saham. 

Hα2 : βt ≠ 0 Terdapat pengaruh secara parsial dari Dividend Payout Ratio 

terhadap return saham. 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Dividend Payout Ratio sebesar 0.0452 < 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan hasil antara 

thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 2.063133 dan ttabel sebesar 

2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 2.063133 > 

2.017. Hasil koefisien dan thitung bernilai negatif menandakan bahwa dividend 

payout ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Maka dapat 

disimpulkan bahwa H02 ditolak dan Hα2 diterima, artinya secara parsial 

variabel diviend payout ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

return saham. Hal ini berarti ketika diviend payout ratio mengalami kenaikan 

maka return saham akan mengalami penurunan. 

3. Pengujian Hipotesis Return On Equity (X3) 

H03 : βt = 0 Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari return on equity 

terhadap return saham. 

Hα3 : βt ≠ 0 Terdapat pengaruh secara parsial dari return on equity terhadap 

return saham. 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel return on equity sebesar 0.0044 < 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan hasil antara 

thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 3.003784 dan ttabel sebesar 

2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 3.003784 > 

2.017. Maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Hα3 diterima, artinya 

secara parsial variabel return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap 

return saham. Hal ini berarti ketika return on equity mengalami kenaikan 

maka return saham juga akan mengalami kenaikan. 
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4. Pengujian Hipotesis Debt To Equity Ratio (X4)  

H04 : βt = 0 Tidak terdapat pengaruh secara parsial dari debt to equity ratio 

terhadap return saham. 

Hα4 : βt ≠ 0 Terdapat pengaruh secara parsial dari debt to equity ratio terhadap 

return saham. 

 Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel debt to equity ratio sebesar 0.9989 > 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan hasil antara 

thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 0.001407 dan ttabel sebesar 

2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa thitung < ttabel yaitu 0.001407 < 

2.017. Hasil koefisien dan thitung bernilai negatif menandakan bahwa debt to 

equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Maka dapat 

disimpulkan bahwa H04 diterima dan Hα4 ditolak, artinya secara parsial 

variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return saham.  

5.2.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan di uji pada pengujian 

secara simultan ini adalah : 

H05 : β1 = β2 = β3 = β4 = 0 Tidak terdapat pengaruh secara simultan dari 

price earning ratio, dividend payout ratio, 

return on equity, dan debt to equity ratio 

terhadap return saham. 

Hα5 : β1  ≠ β2  ≠ β3  ≠  β4  ≠ 0 Terdapat pengaruh secara simultan dari 

price earning ratio, dividend payout ratio, 

return on equity, dan debt to equity ratio 

terhadap return saham. 

Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5.15 

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

     
     R-squared 0.199299     Mean dependent var -0.044104 

Adjusted R-squared 0.124816     S.D. dependent var 0.290419 

S.E. of regression 0.271691     Akaike info criterion 0.330026 

Sum squared resid 3.174077     Schwarz criterion 0.524943 

Log likelihood -2.920633     Hannan-Quinn criter. 0.403686 

F-statistic 2.675741     Durbin-Watson stat 2.394972 

Prob(F-statistic) 0.044427    

     
     Sumber : Hasil Output Eviews 9 

Tabel 5.14 Menunjukkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) 

yang memperoleh nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 

0.044427, nilai ini lebih kecil dari significance level yaitu 0,05 (5%) yang berarti 

0.044427 < 0,05. Nilai F-statistic menunjukkan nilai sebesar 2.675741, nilai ini 

lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2.59 (2.675741 > 2.59). Berdasarkan hasil 

pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa H05 ditolak dan Hα5 diterima, artinya 

secara bersama-sama atau secara simultan variabel price earning ratio, dividend 

payout ratio, return on equity, dan debt to equity ratio berpengaruh terhadap 

return saham.  

5.2.7 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi ditunjukkan dengan nilai R2 (R-squared) dari model regresi.  
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Tabel 5.16 

Uji Koefisien Determinasi 

     
     R-squared 0.199299     Mean dependent var -0.044104 

Adjusted R-squared 0.124816     S.D. dependent var 0.290419 

S.E. of regression 0.271691     Akaike info criterion 0.330026 

Sum squared resid 3.174077     Schwarz criterion 0.524943 

Log likelihood -2.920633     Hannan-Quinn criter. 0.403686 

F-statistic 2.675741     Durbin-Watson stat 2.394972 

Prob(F-statistic) 0.044427    

     
     Sumber : Hasil Output Eviews 9 

 Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 5.15 

Menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0.199299 yang berarti bahwa variabilitas 

variabel dependen yaitu return saham dapat dijelaskan oleh variabel independen 

yaitu variabel price earning ratio, dividend payout ratio, return on equity, dan 

debt to equity ratio dalam penelitian ini sebesar 19,93%, sedangkan sisanya 

sebesar 80,07% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian. 

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1 Pengaruh Price Earning Ratio Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji statistik pada uji t terhadap variabel price earning 

ratio (PER) menunjukkan bahwa variabel PER tidak berpengaruh terhadap return 

saham pada perusahaan property, real estate dan building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Berdasarkan hasil uji t 

(parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel Price Earning 

Ratio sebesar 0,6018 > 0,05 (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu, dapat 

dilihat juga perbandingan hasil antara thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung 

sebesar 0.525690 dan ttabel sebesar 2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat 

bahwa thitung < ttabel yaitu 0.525690 < 2.017, maka dapat disimpulkan bahwa H01 

diterima Hα1 ditolak, artinya secara parsial variabel price earning ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan property, real estate dan 

building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. 
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PER yang tidak memiliki pengaruh terhadap return saham ini dapat di 

contohkan pada perusahaan JKON yang memiliki PER tertinggi pada tahun 2015. 

Pada tahun 2015 JKON memiliki harga saham 840 dan memiliki EPS sebesar 

14,33 sehingga mengghasilkan PER sebesar 58,618 kemudian turun pada tahun 

2016 menjadi 31,171 karena harga saham JKON turun menjadi 620 sedangkan 

EPS yang dimiliki JKON pada tahun 2016 sebesar 19,89. Kemudian PER yang 

dimiliki JKON turun kembali pada tahun 2017 menjadi 28,647 dikarenakan harga 

saham kembali turun pada tahun 2017 menjadi 540 dan EPS 18,85.  Penurunan 

PER JKON pada tahun 2015 sampai 2017 dikarenakan turunnya harga saham 

JKON dari tahun ke tahun, pada 2015 harga saham JKON 840 lalu turun menjadi 

620 kemudian turun lagi menjadi 540 pada tahun 2017. Return saham yang 

dimiliki JKON pada tahun 2015 adalah  -0,012 turun menjadi -0,261 pada tahun 

2016, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi -0,129. Ini berarti bahwa sekalipun 

PER yang dimiliki JKON terus menurun namun tidak berpengaruh terhadap 

return saham, karena retun saham yang dimiliki JKON mengalami fluktuasi tidak 

mengikuti PER yang turun dari tahun ke tahun.  

Contoh lain yang membuktikan bahwa PER tidak berpengaruh terhadap 

retun saham terdapat pada perusahaan SMRA yang memiliki PER tertinggi pada 

tahun 2016 dan tahun 2017. SMRA memiliki PER pada tahun 2015 sebesar 

27,834 naik pada tahun 2016 menjadi 61,343 kemudian turun pada tahun 2017 

menjadi 37,649. Kenaikan PER pada tahun 2016 dikarenakan turunnya EPS dari 

tahun 2015 sebesar 59,28 menjadi 21,6 pada tahun 2016. Penurunan PER pada 

tahun 2017 dikarenakan selain harga saham turun dari 1,325 pada tahun 2016 

menjadi 945 pada tahun 2017, diikuti naiknya EPS pada tahun 2017 menjadi 25,1. 

Sedangkan return saham yang dimiliki oleh SMRA pada tahun 2015 sebesar 

0,086 hasil dari harga saham tahun 2015 sebesar 1,650 dikurangi dengan harga 

saham tahun 2014 sebesar 1,520 dibagi harga saham tahun 2014. kemudian turun 

pada tahun 2016 menjadi -0,197 kemudian turun kembali pada tahun 2017 

menjadi -0,287. Penurunan return saham ini dikarenakan harga saham yang turun 

dari tahun ke tahun. Harga saham tahun 2015 sebesar 1,650 pada tahun 2016 

1,325 pada tahun 2017 sebsar 945. Ini menunjukkan bahwa naik turunnya PER 
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tidak berpengaruh terhadap return saham SMRA. Return saham SMRA dari tahun 

ke tahun tetap mengalami penurunan.  

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015:84), mengatakan bahwa PER 

mencerminkan laba perusahaan, semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi 

pula pertumbuhan laba yang diharapkan pemodal atau tingginya return saham 

yang diperoleh. PER dapat menjadi indikator pertumbuhan laba dimasa yang akan 

datang. Semakin meningkat PER maka Return saham yang  dihasilkan semakin 

meningkat pula.  

Namun teori tersebut bertentangan dengan hasil penelitian ini, dimana 

dalam penelitian ini variabel price earning ratio tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Salah satu alasan mengapa PER tidak berpengaruh terhadap return 

saham karena investor tidak terlalu memfokuskan pada rasio PER untuk melihat 

return saham suatu perusahaan. Ini dikarenakan laba di perusahaan cenderung 

mengalami penurunan atau mengakami fluktuasi yang tidak menentu setiap 

tahunnya, sehingga naik turunnya PER tidak menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya guna mendapatkan return saham. Hal ini bisa di 

contohkan pada perusahaan SMRA yang memiliki laba yang cenderung menurun 

setiap tahunnya, atau JKON yang memiliki laba yang cenderung fluktuatif. Pada 

tahun 2015 SMRA membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp 1.064.079.939. 

Pada tahun 2016 sebesar Rp 605.050.858 lalu turun menjadi Rp 532.437.613 pada 

2017. Investor menjadi ragu untuk berinvestasi pada perusahaan property, real 

estate dan building construction karena sektor tersebut mengalami perlambatan 

pertumbuhan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena berbagai macam faktor, antara 

lain kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil dikarenakan melemahnya nilai 

tukar rupiah pada tahun 2015 yang mencapai keterpurukan hingga Rp 14.710 

sehingga harga saham yang terbentuk bukan berdasarkan informasi yang 

sebenarnya mengenai kondisi perusahaan tetapi lebih dipengaruhi karena 

permintaan dan penawaran harga saham (Carlo 2014).  

Hal ini didukung oleh pernyataan Ferry (2016) dalam 

Wartaekonomi.co.id yang menyatakan bahwa kondisi sektor properti pada 2016 

bakal sama dengan 2015 di mana situasinya masih belum terlalu membaik 
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karena siklus properti memasuki perlambatan pertumbuhan. Dan menurutnya 

kinerja properti mengalami perlambatan antara lain karena sektor tersebut 

terkait erat dengan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini diperkuat 

dengan informasi yang didapat dalam laporan tahunan SMRA. Di tahun 2016, 

SMRA membuka lokasi baru di Karawang , tetapi dikarenakan kondisi ekonomi 

Indonesia secara keseluruhan masih lemah sebagai dampak sosial-politik baik 

global maupun dalam negeri dan juga ketidakpastian dari program tax amnesty. 

Karena ketidakpastian tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menunda 

konsumsi dan investasi termasuk investasi pada produk properti. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim 

dan Abbas (2019), Ningrum (2019), dan Carlo (2014) menyimpulkan bahwa PER 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huwaida (2019) 

menyimpulkan bahwa PER memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return 

saham.  

5.3.2 Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Dividend Payout Ratio sebesar 0.0452 < 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan hasil antara 

thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 2.063133 dan ttabel sebesar 

2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 2.063133 > 

2.017. Hasil koefisien dan thitung bernilai negatif menandakan bahwa dividend 

payout ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Maka dapat disimpulkan 

bahwa H02 ditolak dan Hα2 diterima, artinya secara parsial variabel diviend payout 

ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return saham pada 

perusahaan property, real estate dan building construction yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2015-2017. Hal ini berarti ketika diviend payout ratio 

mengalami kenaikan maka return saham akan mengalami penurunan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada, yang menyatakan 

ketika dividend payout ratio mengalami kenaikan, maka return saham yang akan 

diterima investor akan mengalami kenaikan pula. Pada hasil penelitian 
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menyatakan bahwa variabel dividend payout ratio berpengaruh negatif terhadap 

return saham. Semakin tinggi dividend payout ratio maka semakin kecil return 

saham yang akan diterima investor. Hal ini dapat dicontohkan pada perusahaan 

TOTL yang memiliki DPR tertinggi pada tahun 2015 yakni sebesar 0,713 yang 

didapat dari hasil perbandingan dividen tunai perlembar saham sebesar 40 dan 

laba per lembar saham sebesar 56,13. Pada tahun 2016 DPR turun menjadi 0,688 

didapat dari hasil perbandingan antara dividen tunai perlembar saham sebesar 45 

dan laba per lembar saham sebesar 65,4. Kemudian pada tahun 2017 DPR naik 

menjadi 0,697 didapat dari hasil perbandingan dividen tunai per lembar saham 

sebesar 50 dan laba perlembar saham sebesar 71,71. Sedangkan hasil DPR 

berbanding terbalik dengan return saham perusahaan TOTL pada tahun 2015 

sebesar -0,451 didapat dari harga saham tahun 2015 sebesar Rp 615 dan harga 

saham tahun 2014 sebesar Rp 1.120. Pada tahun 2016 return saham TOTL naik 

menjadi 0,244 hasil dari harga saham tahun 2016 sebesar  Rp 765 dan harga 

saham 2015 sebesar Rp 615. Pada tahun 2017 return saham turun menjadi -0,137 

didapat dari harga saham 2017 sebesar 660 dan harga saham 2016 sebesar 765. 

Contoh ini membuktikan bahwa ketika dividend payout ratio naik, maka return 

saham cenderung turun, dan sebaliknya ketika DPR turun maka return saham 

cenderung naik.  

Contoh lainnya terdapat pada perusahaan Surya Semesta Internusa Tbk 

(SSIA Tbk) pada tahun 2016 diperoleh DPR sebesar 0,822 kemudian turun pada 

tahun 2017 menjadi 0,079. Sedangkan, retrun saham pada tahun 2016 sebesar -

0,393 naik pada tahun 2017 menjadi 0,187. Ini menjadi bukti bahwa ketika 

dividend payout ratio turun maka return saham cenderung naik. Maka dapat 

disimpulkan bahwa dividend payout ratio memiliki pengaruh negatif terhadap 

return saham. 

Dalam teori Clientile Effect menyebutkan bahwa Ada investor yang lebih 

menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk dividen, tetapi adapula 

investor yang lebih menyukai untuk menginvestasikan kembali pendapatan 

mereka, karena investor ini berada dalam tarif pajak yang cukup tinggi. Dengan 

adanya dua kelompok investor tersebut, perusahaan dapat menentukan kebijakan 
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dividen yang oleh manajemen dianggap paling baik. Jadi tidak semua investor 

menyukai dividen, ada juga investor yang lebih memilih capital gain. Salah satu 

alasan investor lebih menyukai capital gain adalah tentang perbedaan pajak. 

Menurut Tax Differential Theory, pajak atas capital gain lebih baik dibandingkan 

dengan pajak atas dividen, karena pajak atas capital gain baru dibayar setelah 

saham dijual sementara pajak atas dividen harus dibayar setiap tahun setelah 

pembayaran dividen. 

Pengaruh atas dividen terhadap retun saham yang negatif didukung oleh 

teori dividen tidak relevan. Modligliani-Miller (MM) berpendapat bahwa 

pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan 

diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau pemenuhan 

dana yang lain. Dalam kondisi keputusan investasi yang given maka apabila 

perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham, perusahaan harus 

mengeluarkan saham baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran dividen 

tersebut. Dengan demikian kenaikan pendapatan dari pembayaran dividen akan 

diimbangi dengan penurunan harga saham sebagai akibat penjualan saham baru.  

Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap return saham. Semakin 

besar jumlah dividen yang dibagikan kepada perusahaan maka dapat menurunkan 

return saham yang diterima investor. Menurut Agus Sartono (2014:281), 

pembayaran dividen yang semakin besar akan mengurangi kemampuan 

perusahaan untuk investasi sehingga akan menurunkan tingkat pertumbuhan 

perusahaan yang selanjutnya akan menurunkan harga saham. Penurunan harga 

saham akan mengakibatkan return saham menurun.  

Menurut Natalia (2019) berkaitan dengan dividen sangat penting karena 

merupakan salah satu dari indikator yang digunakan oleh investor dalam 

menganalisis prospek suatu perusahaan dengan melihat suatu kebijakan dividen 

dalam perusahaan tersebut. Seorang investor akan beranggapan apabila 

perusahaan selalu akan meningkatkan dividen maka perusahaan tersebut dianggap 

sedang dalam keadaan baik dan sebaliknya, jika semakin tinggi dividend payout 

ratio semakin kecil akan merugikan investor (para pemegang saham) tetapi 

internal financial perusahaan semakin kuat. Perusahaan yang membayar rasio 
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dividen yang tinggi akan mempunyai nilai saham yang tinggi yang akan berimbas 

pada return saham yang diterima oleh investor.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Carlo (2014) menyimpulkan bahwa DPR berpengaruh positif signifikan pada 

return saham. Namun, hasil penelitian ini berbanding lurus atau sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fidrian, Djaelani dan Slamet (2019) 

menyimpulkan bahwa DPR memiliki pengaruh negatif terhadap return saham.  

5.3.3 Pengaruh Return On Equity Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel return on equity sebesar 0.0044 < 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan hasil antara 

thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 3.003784 dan ttabel sebesar 

2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu 3.003784 > 

2.017. Maka dapat disimpulkan bahwa H03 ditolak dan Hα3 diterima, artinya secara 

parsial variabel return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap return 

saham pada perusahaan property, real estate dan building construction yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Hal ini berarti ketika return 

on equity mengalami kenaikan maka return saham juga akan mengalami 

kenaikan. 

Hasil penelitian ini dapat dicontohkan pada perusahaan Surya Semesta 

Internusa Tbk (SSIA Tbk) yang memiliki ROE tertinggi pada tahun 2107 yaitu 

sebesar 0,271 yang didapat dari total laba sebesar 1,212,376,240,974 dan total 

ekuitas sebesar 4,476,834,418,206. SSIA mengalami kenaikan pada nilai ROE 

jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yaitu sebesar 0,240 didapat 

dari total laba yang dilaporkan sebesar 80,051,825,799 dan total ekuitas 

3,352,827,079,343. Kenaikan ROE ini diikuti oleh kenaikan return saham SSIA 

pada tahun 2016 sebesar -0,393 hasil dari harga saham tahun 2016 sebesar 434 

dan harga saham tahun 2015 sebesar 715, naik pada tahun 2017 menjadi 0,187 

didapat dari harga saham tahun 2017 sebesar 515 dan harga saham tahun 2016 

sebesar 434. Ini berarti ketika ROE mengalami kenaikan, maka Return saham 

akan mengalami kenaikan pula. Contoh lain yaitu Pt Metropolitan Kentjana Tbk 
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(MKPI) pada tahun 2016 memperoleh ROE tertinggi yakni sebesar 0.,321 didapat 

dari total laba sebesar 1,191,768,267,588 dan total ekuitas sebesar 

3,714,904,308,188. Pada tahun 2017 turun menjadi 0,261 didapat dari total laba 

sebesar 1,186,586,955,893 dan total ekuitas sebesar  4,551,607,678,081. Sejalan 

dengan penurunan return saham pada tahun 2016 sebesar 0,526 dari harga saham 

tahun 2016 sebesar 25,750 dan harga saham tahun 2015 sebesar 16,875, menjadi 

0,417 pada tahun 2017. Ini membuktikan bahwa ketika ROE turun maka 

berpengaruh terhadap return saham yang mengalami penurunan pula. Maka dapat 

disimpulkan ROE berpengaruh positif terhadap return saham.  

Menurut teori, ROE yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan berhasil 

menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri. Peningkatan ROE akan ikut 

mendongkrak nilai jual perusahaan yang berimbas pada harga saham, sehingga hal 

ini berkorelasi dengan peningkatan return saham (Michael,2014). Semakin 

meningkat ROE maka Return saham semakin meningkat pula.  

Hasil ROE yang semakin tinggi maka menunjukkan kedudukan pemegang 

saham pada suatu perusahaan semakin tinggi. Karena perusahaan semakin efektif 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu dengan pengelolaan modal 

perusahaan dari paara investor atau pemegang saham yang menanamkan 

sahamnya pada perusahaan tersebut (Brigham dan Houston 2010;149).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidrian, 

Djaelani dan Slamet (2019) dan Carlo (2014) yang menyimpulkan bahwa ROE 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. Namun, hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani 

(2017) dan Indahsari, Chumaidiyah dan Suryana (2019) menyimpulkan bahwa 

ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

5.3.4 Pengaruh Debt to Equity Ratio Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel debt to equity ratio sebesar 0.9989 > 0,05 (taraf nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu, dapat dilihat juga perbandingan hasil antara 

thitung dan ttabel yang menunjukkan nilai thitung sebesar 0.001407 dan ttabel sebesar 

2.017. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa thitung < ttabel yaitu 0.001407 < 
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2.017. Hasil koefisien dan thitung bernilai negatif menandakan bahwa debt to equity 

ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H04 diterima dan Hα4 ditolak, artinya secara parsial variabel debt to equity ratio 

tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan property, real estate 

dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2017. 

Contoh perusahaan yang membuktikan bahwa DER tidak berpengaruh 

terhadap return saham adalah perusahaan WSKT. WSKT memiliki DER tertinggi 

pada tahun 2016 yakni sebesar 2,662. DER yang dimiliki WSKT pada tahun 2015 

adalah sebesar 2,123 didapat dari total utang sebesar 20,604,904,309,805 dan total 

ekuitas sebesar 9,704,206,867,664 kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 2,662 

didapat dari total utang 44,651,963,165,082 dan total ekuitas sebsar 

16,773,218,556,948 kemudian naik kembali menjadi 3,302 pada tahun 2017 

didapat dari total utang sebesar 75,140,936,029,129 dan total ekuitas sebesar 

22,754,824,809,495. Kenaikan DER ini dikarenakan naiknya total utang pada 

perusahaan WSKT. Sedangkan return saham yang dimiliki WSKT pada tahun 

2015 sampai 2017 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Return saham pada 

tahun 2015 yang dimiliki oleh WSKT adalah 0,165 kemudian naik menjadi 0,527 

pada tahun 2016 lalu turun pada tahun 2017 menjadi -0,133. Ini menandakan 

bahwa naik turunnya return saham tidak dipengaruhi oleh naik turunnya DER. 

Contoh lain yakni pada perusahaan GMTD yang memiliki return saham 

tertinggi pada tahun 2015. DER yang dimiliki oleh GMTD pada tahun 2015 

adalah 1,299 didapat dari total utang sebesar 719,732,960,562 dan total ekuitas 

sebesar 554,257,293,224. Kemudian turun menjadi 0,924 pada tahun 2016 didapat 

daro total utang sebesar 590,413,630,191 dan total ekuitas sebesar 

638,758,820,149. Kemudian turun kembali pada tahun 2017 menjadi 0,766 

didapat dari total utang sebesar 538,877,693,247 dan total ekuitas sebesar 

703,837,060,697. Sedangkan return saham GMTD pada tahun 2015 sampai 2017 

mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. GMTD memiliki return saham pada 

tahun 2015 sebesar 0,230 didapat dari harga saham tahun 2015 sebesar 7,500 dan 

harga saham tahun 2014 sebesar 6,100. Kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 
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-0,073 didapat dari harga saham tahun 2016 sebesar 6,950 dan harga saham tahun 

2015 sebesar 7,500. Lalu naik pada tahun 2017 menjadi 0,464 didapat dari harga 

saham tahun 2017 sebesar 10,175 dan harga saham tahun 2016 sebesar 6,950. 

Naik turunnya return saham pada tahun 2015-2017 ini dikarenakan naik dan 

turuunya harga saham GMTD.  Ini menandakan bahwa penurunan DER secara 

terus menerus dari tahun 2015 sampai 2017 tidak diikuti oleh penurunan return 

saham secara konsisten. Return saham justru mengalami fluktuasi, ini 

menandakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Menurut teori, Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan 

kredit dan rasio keuangan debitor. Memberikan pinjaman kepada debitor yang 

memiliki tingkat DER yang tinggi menimbulkan konsekuensi bagi kreditor untuk 

menanggung risiko yang lebih besar pada saat debitor mengalami kegagalan 

keuangan. Semakin tinggi DER maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang 

dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitor 

seharusnya memiliki DER kurang dari 50% namun perlu diingat juga bahwa 

ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing entitas 

(Hery 2016:168). Sehingga, hasil penelitian yang membuktikan bahwa tidak 

adanya pengaruh DER terhadap return saham mengindikasikan bahwa besar 

kecilnya kenaikan dan penurunan dari DER pada tahun 2015-2017 tidak 

memberikan pengaruh pada perubahan tingkat return saham pada perusahaan 

sektor property, real estate dan building construction. 

Hal ini menggambarkan bahwa liabilitas yang dimiliki perusahaan tidak 

dapat menjadi ukuran seorang investor dalam melihat return yang diperoleh 

nantinya melainkan ada faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini 

yang mungkin lebih relevan dari liabilitas yang dapat menjelaskan besarnya 

return saham yang diterima oleh investor. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Abbas (2019), Huwaida (2019), 

Indahsari, Chumaidiyah dan Suryana (2019) dan Susiawati dan Putri (2019) 

menyimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah 

(2019) menyimpulkan bahwa DER berpengaruh positif terhadap return saham. 
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5.3.5 Pengaruh Price Earning Ratio, Dividend Payout Ratio, Return On 

Equity dan Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham. 

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), menunjukkan bahwa price earning 

ratio, dividend payout ratio, return on equity dan debt to equty ratio secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil 

pengujian koefisien determinasi pada tabel 5.15, menunjukkan bahwa nilai 

Probabilitas (F-statistic) adalah sebesar 0,044427. Angka tersebut lebih kecil dari 

0,05 (0,044427 < 0,05). Ini berarti bahwa price earning ratio, dividend payout 

ratio, return on equity dan debt to equty ratio secara bersama-sama (simultan) 

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

telah dikemukakan sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat return saham 

dapat dipengaruhi oleh rasio keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

rasio merupakan ukuran kinerja yang bisa dilihat oleh para investor, apakah ia 

akan berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. 

Berdasarkan tabel 5.15 didapatkan nilai R-square sebesar 0,199299. Ini 

berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu return saham dapat dijelaskan 

oleh variabel independen yaitu price earning ratio, dividend payout ratio, return 

on equity dan debt to equity ratio dalam penelitian ini jika dibulatkan adalah 

sebesar 20%, sedangkan sisanya sebesar 80% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar model penelitian, misalnya return on investment (ROI), return on 

assets (ROA), price to book value (PBV), dan net profit margin (NPM).   


