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ABSTRAK

Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio likuiditas, leverages
(solvabilitas), rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti empiris pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER),
Total Assets Turn Over (TATO), dan Return On Assets (ROA) terhadap Return Saham
Perusahaan Property yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012. Data
digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menganalisis hubungan antara Current
Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over (TATO), dan Return
On Assets (ROA) terhadap Return Saham. Metode statistik yang digunakan adalah
regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total
Assets Turn Over (TATO), dan Return On Assets (ROA) secara simultan tidak terdapat
pengaruh terhadap return saham. Tetapi, secara parsial Total Assets Turn Over (TATO)
mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham.

Keywords: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over
(TATO), dan Return On Assets (ROA), dan Return Saham

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Peningkatan laba oleh
Perusahaan dapat dapat ditempuh
dengan berbagai cara. Salah satunya
dengan berinvestasi pada pasar
modal. Kegiatan investasi
merupakan suatu kegiatan
menempatkan dana pada satu atau
lebih asset selama periode tetrentu
dengan harapan dapat memperoleh
pendapatan atau peningkatan atas

nilai investasi awal (modal) yang
bertujuan untuk memaksimalkan
hasil (return) yang diharapkan
dalam batas risiko yang dapat
diterima untuk tiap investor
(Jogiyanto, 2000).

Kehadiran pasar modal di Indonesia
ditandai dengan banyaknya investor
yang mulai menanamkan sahamnya
dalam industri real estate dan
property. Semakin pesatnya
perkembangan sektor property ini
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diikuti dengan semakin tingginya
permintaan akan kebutuhan papan,
sehingga membuat emiten-emiten
property membutuhkan dana dari
sumber eksternal. Dari dari sumber
eksternal dapat diperoleh melalui
pasar modal (Husnan, 1998).

Banyak informasi yang
mempengaruhi return saham antara
lain informasiyang dipublikasikan
perusahaan termasuk didalamnya
adalah rasio keuangan daninformasi
yang di analisis sendiri oleh investor
yaitu tingkat likuiditas.
Dalammeningkatkan kepercayaan
investor mengenai kepastian dan
kejelasan investasimaka diperlukan
laporan mengenai kinerja keuangan.
Sebagai investor, jika
inginmenanamkan modalnya pada
perusahaan, maka ia akan
membutuhkaninformasi-informasi
yang relevan dalam rangka
melakukan analisis investasi.

Manfaat laporan keuangan tersebut
menjadi optimal bagi investor
apabila investor dapat menganalisis
lebih lanjut melalui analisis rasio
keuangan berguna untuk
memprediksi kesulitan keuangan
perusahaan, hasil operasi, kondisi
keuangan perusahaan saat ini dan
pada masa mendatang. Rasio
keuangan yang dihasilkan dari
laporan keuangan merupakan faktor
fundamental perusahaan. Rasio
keuangan ini digunakan untuk
melakukan analisis fundamental.
Bagi perusahaan yang go public
diharuskan memberikan laporan
keuangan yang relevan mengenai
rasio-rasio keuangannya, hal
tersebut tercantum dalam Keputusan
Ketua Bapepam Nomor KEP-
51/PM/1996 yang dikeluarkan pada
tanggal 17 Januari 1996.

Pada analisis fundamental terdapat
beberapa rasio keuangan yang dapat
mencerminkan kondisi keuangan
dan kinerja suatu perusahaan. Ang
(1997) membagi rasio keuangan
menjadi 5 rasio, yaitu rasio
likuiditas, rasio profitabilitas, rasio
solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio
nilai pasar. Rasio-rasio keuangan
tersebut digunakan untuk
menjelaskan kekuatan dan
kelemahan kondisi keuangan
perusahaan serta untuk memprediksi
return saham di pasar modal
(Restiyani, 2006).

Rasio-rasio yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi rasio
likuiditas, leverages (solvabilitas),
rasio aktivitas, dan rasio
profitabilitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,
maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Apakah Current Ratio (CR),
Debt to Equity Ratio (DER),
Total Assets Turn Over (TATO),
dan Return On Assets (ROA)
berpengaruh secara simultan
terhadap return saham
perusahaan property yang go
publik di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah Current Ratio (CR),
Debt to Equity Ratio (DER),
Total Assets Turn Over (TATO),
dan Return On Assets (ROA)
berpengaruh secara parsial
terhadap return saham
perusahaan property yang go
publik di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah
diatas, tujuan dalam penelitian ini
adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh
secara simultan Current Ratio
(CR), Debt to Equity Ratio
(DER), Total Assets Turn Over
(TATO), dan Return On Assets
(ROA)terhadap return saham
perusahaan property yang go
publik di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk membuktikan pengaruh
parsial Current Ratio (CR), Debt
to Equity Ratio (DER), Total
Assets Turn Over (TATO), dan
Return On Assets (ROA)
terhadap return saham
perusahaan property yang go
publik di Bursa Efek Indonesia.

II. RERANGKA TEORI
2.1.Pengertian rasio Keuangan

Jumingan (2008) mendefinisikan
rasio dalam laporan keuangan
adalah angka yang menunjukan
hubungan antara suatu unsur lainnya
dalam laporan keuangan.

Selain itu menurut Harahap (2001)
berpendapat rasio keuangan adalah
angka yang diperoleh dari hasil
perbandingan dari satu pos laporan
keuangan dengan pos lainnya yang
mempunyai hubungan yang relevan
dan signifikan (berarti).

Arifin (2007) memberikan definisi
rasio keuangan merupakan alat
analisis yang dinyatakan dalam arti
relatif maupun absolut untuk
menjelaskan hubungan tertentu
antara elemen yang satu dengan
elemen yang lain dalam suatu
laporan keuangan.

2.2. Keunggulan Rasio Keuangan

Analisa rasio ini memiliki
keuanggulan dibandingkan teknik
analisa lainnya. Keunggulan
tersebut menurut Harahap (2001)
adalah:

1. Rasio merupakan angka-
angka atau ikhtisar statistik
yang lebih mudah dibaca dan
ditafsirkan.

2. Rasio merupakan pengganti
yang lebih sederhana dari
informasi yang disajikan
laporan keuangan yang
sangat rinci dan rumit.

3. Mengetahui posisi
perusahaan ditengah industri
lain.

4. Sangat bermanfaat untuk
bahan dalam mengisi model-
model pengambilan
keputusan dan model
prediksi (Z score).

5. Menstandarisir size
perusahaan.

6. Lebih mudah
memperbandingkan
perusahaan lain atau melihat
perkembangan perusahaan
secara periodik atau “time
series”.

7. Lebih mudah melihat trend
perusahaan serta melakukan
predisksi dimasa yang akan
datang.

2.3.Current Ratio

Rasio yang paling umum digunakan
untuk menganalisa posisi modal
kerja suatu perusahaan (likuiditas)
adalah dengan menggunakan
current ratio (CR). Rasio ini
menunjukkan perbandingan nilai
kekayaan lancar (yang segera dapat
dijadikan uang) dengan hutang
jangka pendek (Munawir, 2007).
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Menurut Husnan (2002), current
ratio adalah rasio yang mengukur
sejauhmana kemampuan aktiva
lancar perusahaan biasa
dipergunakan untuk memenuhi
kewajiban lancarnya. Secara
matematis CR dapat dirumuskan
sebgai berikut:

Current Ratio = Aktiva lancar

Kewajiban lancar

2.4. Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio (DER)
mencerminkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi
kewajibannya yang ditunjukkan
oleh beberapa bagian dari modal
sendiri atau ekuitas yang digunakan
untuk membayar hutang.

Debt to Equity Ratio selain
digunakan untuk melihat struktur
permodalan perusahaan juga bisa
digunakan untuk melihat tingkat
solvabilitas (penggunaan hutang)
terhadap total shareholder’s equity
(Ang, 1997). DER yang tinggi
menandakan modal usaha lebih
banyak dibiayai oleh hutang
dibandingkan dengan penggunaan
modal sendiri. Secara matematis
DER dapat dirumuskan sebagai
berikut (Ang, 1997):

DER= Total Hutang

Jumlah modal sendiri

2.5.Total Assets Turn Over

Total Asset Turn Over
menunjukkan bagaimana efektifitas
perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk
meningkatkan nilai penjualan dan
meningkatkan laba (Sartono, 2001).

Secara matematis nilai Total
Asset Turn Over (TATO) dapat
dirumuskan sebagai berikut:

Total Asset Turn Over =
Pendapatan Netto

Total Asset

2.6.Return On Assets

Return On Assets (ROA) juga sering
disebut Return On Investment (ROI)
merupakan rasio profitabilitas yang
digunakan untuk mengukur
efektifitas perusahaan di dalam
menghasilkan keuntungan dengan
memanfaatkan aktiva yang
dimilikinya.

Rasio ini menggambarkan
perputaran aktiva diukur dari
volume penjualan. Semakin besar
rasio ini semakin baik. Hal ini
berarti aktiva dapat lebih cepat
berputar dan meraih laba. (Harahap,
2001).

Return on Assets juga sering
disebut sebagai rasio rentabilitas
ekonomi yang merupakan ukuran
kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dengan semua
aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan. Return on Assets dapat
dihitung dengan rumus (Arifin,
2007):

ROA= Net income after tax

Total aktiva

2.7.Return Saham

Return merupakan salah satu faktor
yang memotivasi investor
berinvestasi dan juga merupakan
imbalan atas keberanian investor
menanggung risiko atas investasi
yang dilakukannya.
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Secara praktis, tingkat
pengembalian suatu investasi adalah
persentase penghasilan total selama
periode inventasi dibandingkan
harga beli investasi tersebut.Adapun
return saham dapat dihitung dengan
menggunakan rumus (Jogiyanto,
2003):

Rt = Pt Pt - 1

P

Keterangan:

Rt = Return saham pada
tahun t

Pt = Harga saham
periode saat ini yang
ditunjukkan dengan
indeks harga saham
(IHSt)

Pt – 1 = Harga saham
periode yang lalu
ditunjukkan dengan
indeks harga saham
(IHSt – 1)

Menurut Sembel dan Sugiharto
(2009) return saham dapat dibagi2
yaitu:

1. Deviden
Deviden merupakan
pembagian sebagian
keuntungan yang dihasilkan
perusahaan. Jika seorang
pemodal ingin mendapatkan
deviden maka pemodal
tersebut harus memegang
saham tersebut dalam kurun
waktu tertentu (cum date).

2. Capital Gain
Capital gain merupakan
selisih yang terjadi antara
harga beli dan harga jual.
Capital gain terbentuk
dengan adanya aktivitas

perdangan saham di pasar
sekunder.

Berdasarkan definisi diatas
maka return saham dapat
disimpulkan suatu tingkat
pengembalian baikmerupakan
keuntungan ataupun kerugian dari
kegiatan investasiyang dapat
menggambarkan perubahan harga
suatu saham.

2.8. Penelitian Sebelumnya
a. I.G.K.A. Ulupui (2006)

Penelitian terdahulu yang
digunakan sebagai acuan dalam
penelitian ini adalah penelitian yang
dilakukan oleh I.G.K.A. Ulupui
(2006) yang berjudul: Analisis
Pengaruh Rasio Likuiditas,
Leverage, Aktivitas, dan
Profitabilitas terhadap Return
Saham (Studi pada Perusahaan
Makanan Dan Minuman dengan
Kategori Industri Barang Konsumsi
di BEJ).Hasil penelitian:

1. Variabel Current Ratio memiliki
pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap return saham
satu periode ke depan. Hal ini
mengindikasikan bahwa
pemodal akan memperoleh
return yang lebih tinggi jika
kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban jangka
pendeknya semakin tinggi.

2. Variabel Return On Asset
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap return saham
satu periode ke depan.

3. Variabel Debt To Equity Ratio
menunjukkan hasil yang positif,
tetapi tidak signifikan. Hal ini
mengindikasikan behwa rasio
utang tidak menyebabkan
perubahan return saham satu
tahun ke depan.
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4. Variabel Total Asset Turn Over
menunjukkan hasil yang negatif
dan tidak signifikan.

b. Dyah Ayu Anggraini
(2009)

Penelitian terdahulu yang menjadi
acuan dalam penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Dyah
Ayu Anggraini (2009) yang berjudul:
Pengaruh kinerja keuangan terhadap
return saham. Hasil penelitian:

1. CR tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap return
saham, ROE mempunyai
pengaruh positif signifikan
terhadap return saham, DER
mempunyai pengaruh negatif
signifikan terhadap return
saham, PBV tidak mempunyai
pengaruh signifikan terhadap
return saham.

2. Tetapi pada Uji F disimpulkan
bahwa CR, ROE, DER,  PBV
secara simultan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap
return saham.

c. Ratna Prihantini (2009)
Penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai acuan dalam penelitian ini
adalah penelitian yang dilakukan
oleh Ratna Prihantini (2009) yang
berjudul: Analisis pengaruh inflasi,
nilai tukar, ROA, DER, dan CR
terhadap return saham. Hasil
penelitian:
 Inflasi berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap return saham
dapat diterima.

 Nilai tukar berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap return
saham dapat diterima.

 ROA berpengaruh positif
signifikan terhadap return
saham.

 DER berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap return saham
dapat diterima.

 CR berpengaruh positif dan
signifikan terhadap return
saham.

d. Yulris Thamrin (2012)

Penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai acuan dalam penelitian ini
adalah penelitian yang dilakukan
oleh Yulris Thamrin (2012) yang
berjudul: Analisis Current Ratio
(CR) dan Debt Equity Ratio (DER)
Terhadap Return Saham
Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian:

1. Berdasarkan hasil penghitungan
uji F dan Uji t menunjukkan
bahwa variabel Current Ratio
(CR) dan Debt To Equity Ratio
(DER) berpengaruh signifikan
terhadap return saham, baik
secara simultan maupun secara
parsial.

2. Variabel yang berpengaruh
paling dominan terhadap Return
Saham adalah Debt To Equity
Ratio (DER).

e. Cece Suhendi (2012)
Penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai acuan dalam penelitian ini
adalah penelitian yang dilakukan
oleh Cece Suhendi (2012) yang
berjudul: Pengaruh Variabel-
variabel fundamental perusahaan
terhadap return saham. Hasil
penelitian:
 Rasio leverage mempunyai

hubungan negatif dengan tingkat
hubungan yang sangat rendah
terhadap return saham.

 Rasio profitabilitas mempunyai
hubungan yang bersifat positif
dengan tingkat hubungan sangat
rendah terhadap return  saham.
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 Rasio likuiditas mempunyai
hubungan yang positif dengan
tingkat hubungan sangat rendah
terhadap return saham.

 Rasio aktivitas mempunyai
hubungan positif dengan tingkat
hubungan yang rendah terhadap
return saham.

 Secara simultan rasio leverage,
rasi profotabilitas, rasio
likuiditas, dan rasio aktivitas
mempunyai hubungan yang
signifikan terhadap return
saham.

2.9. Pengembangan Hipotesis
2.9.1. Pengaruh Current Ratio

Terhadap Return Saham

Semakin besar current ratio
menunjukkan semakin tinggi
kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka
pendeknya (termasuk di dalamnya
kewajiban membayar deviden kas
yang terhutang).  maka tingginya
current ratio juga menunjukkan
keyakinan investor terhadap
kemampuan perusahaan membayar
deviden yang dijanjikan.

Pada penelitian Anggraini (2009),
menunjukkan bahwa secara parsial
Current Ratio tidak mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Return
Saham. Tetapi secara simultan
Current Ratio mempunyai pengaruh
signifikan terhadap Return Saham.

Pada penelitian Ulupui (2006),
menunjukkan bahwa secara parsial
Current Ratio mempunyai pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap
Return Saham. Selanjutnya, pada
penelitian Prihantini (2009)
menunjukkan bahwa Current Ratio
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap return saham.

2.9.2. Pengaruh Debt to Equity
Ratio Terhadap Return
Saham

Ratio (DER) yang tinggi
menunjukkan komposisi total
hutang (hutang jangka pendek dan
hutang jangka panjang) semakin
besar apabila dibandingkan dengan
total modal sendiri, sehingga ini
akan berdampak pada semakin besar
pula beban perusahaan terhadap
pihak eksternal (para kreditur).
Semakin besar nilai DER
menandakan bahwa struktur
permodalan usahalebih banyak
memanfaatkan hutang-hutang relatif
terhadap ekuitas. Semakin tinggi
DER mencerminkan risiko
perusahaan yang relatif tinggi,
akibatnya para investor cenderung
menghindari saham-saham yang
memiliki DER yang tinggi(Ang,
1997).

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
danmengurangi keuntungan.
Sehingga semakin tinggi hutang
(DER) cenderung menurunkan
return saham.

Pada penelitian Ulupui (2006)
menunjukkan bahwa Variabel DER
menunjukkan hasil positif, tetapi
tidak signifikan. Kemudian pada
penelitian Anggraini (2009)
menunjukkan bahwa DER
mempunyai pengaruh negatif
signifikan terhadap return saham.
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Selanjutnya pada penelitian
Prihantini (2009), ,menunjukkan
bahwa DER berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap return
saham dapat diterima. Dan pada
penelitian Thamrin (2012),
menunjukkan bahwa DER
berpengaruh signifikan terhadap
return saham, baik secara parsial
maupun simultan.

2.9.3. Pengaruh Total Asset Turn
Over Terhadap Return
Saham

Total Asset Turnover merupakan
rasio yang digunakan untuk
mengukur seberapa efisiensi seluruh
aktiva perusahaan digunakan untuk
menunjang kegiatan penjualan
(Brigham & Houston, 2006).
Menurut Sartono (2001) perputaran
total aktiva menunjukan bagaimana
efektivias perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk
menciptakan penjualan dalam
kaitannya untuk mendapatkan laba.
Semakin tinggi efektivitas
perusahaan menggunakan aktiva
untuk memperoleh penjualan
diharapkan perolehan laba
perusahaan semakin baik. Kinerja
perusahaan semakin baik. Kinerja
perusahaan yang semakin baik
mencerminkan dampak pada harga
saham perusahaan tersebut akan
semakin tinggi dan harga saham
yang tinggi memberikan return yang
semakin besar.

Pada penelitian Ulupui (2006),
menunjukkan bahwa variabel TATO
menunjukkan hasil yang negatif dan
tidak signifikan. Kemudian pada
penelitian Suhendi (2012),
menunjukkan bahwa secara parsial
rasio aktivitas mempunyai
hubungan positif dengan tingkat
hubungan yang rendah terhadap

return saham. Sedangkan secara
simultan, rasio aktivitas mempunyai
hubungan yang signifikan.

2.9.4. Pengaruh Return On Asset
(ROA) Terhadap Return
Saham

ROA yang semakin meningkat
menunjukkan kinerja perusahaan
yang semakin baik dan para
pemegang saham akan memperoleh
keuntungan dari dividen yang
diterima. Dengan semakin
meningkatnya dividen yang diterima
oleh para pemegang saham akan
menjadi daya tarik tersendiri untuk
tetap menanamkan sahamnya dan
para calon investor untuk
menanamkan sahamnya ke dalam
perusahaan tersebut. Hal ini akan
mendorong peningkatan harga
saham yang pada akhirnya akan
meningkatkan return saham yang
akan diterima para investor.

Pada penelitian terhadap return
saham satu periode kedepan.
Kemudian pada penelitian Prihantini
(2009), menunjukkan bahwa ROA
berpengaruh positif signifikan
terhadap return saham. Dan pada
penelitian Suhendi (2012),
menunjukkan bahwa Rasio
profitabilitas mempunyai hubungan
yang bersifat positif dengan tingkat
hubungan sangat rendah terhadap
return saham.

2.10Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

H1 : Current Ratio (CR), Debt to
Equity Ratio (DER), Total Assets
Turn Over (TATO), dan Return On
Assets (ROA)  berpengaruh secara



9

simultan terhadap return saham
perusahaan Property yang go publik
di Bursa Efek Indonesia.

H2 :Current Ratio (CR), Debt to
Equity Ratio (DER), Total Assets
Turn Over (TATO), dan Return On
Assets (ROA) berpengaruh    secara
parsial terhadap return perusahaan
Property yang go publik di Bursa
Efek Indonesia.

III. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan
penelitian kuantitatif yaitu
penelitian tentang data yang
dikumpulkan dan dinyatakan dalam
bentuk angka-angka. Penelitian
kuantitatif mengambil jarak antara
peneliti dengan objek yang diteliti.
Penelitian kuantitatif menggunakan
instrumen-instrumen formal, standar
dan bersifat mengukur.

3.2.Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas, obyek/subyek yang
mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan (Sugiyono, 2003).
Populasi dalam penelitian ini adalah
keseluruhan dari perusahaan
Property yang go publik di Bursa
Efek indonesia tahun 2008-2012.

Sampel adalah objek yang
diobservasi yang merupakan bagian
dari populasi atau objek penelitian,
dengan tujuan memperoleh
gambaran mengenai seluruh objek.
Penggunaan metode purposive
sampling dilakukan agar sampel
memenuhi kriteriauntuk diuji

sehingga hasil analisis dapat
digunakan untuk menjawab
masalahpenelitian (Indriantoro dan
Supomo, 1999). Maka kriteria
sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Property go publik
yang terdaftar di PT.Bursa Efek
Indonesia.

2. Perusahaan harus sudah listing
sebelum periode pengamatan
dan tidak delisting hingga akhir
periode.

3. Memiliki data laporan keuangan
tahun 2008-2012.

4. Mengeluarkan nilai harga saham
tiap bulan pada awal tahun 2008
hingga akhir periode 2012.

5. Perusahaan menghasilkan laba
secara berturut-turut dari tahun
2008-2012.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas variabel-
variabel yang digunakan, maka
variabel bebas dan variabel terikat
dalam penelitian ini dijelaskan
sebagai berikut:

Variabel bebas:

1. Current Ratio (CR) adalah rasio
yang mengukur sejauhmana
kemampuan aktiva lancar
perusahaan biasa dipergunakan
untuk memenuhi kewajiban
lancarnya. (Husnan, 2002)
CR = Aktiva lancar x 100%

Kewajiban lancar

2. Debt to Equity Ratio (DER)
mengukur seberapa jauh suatu
perusahaan dibelanjai oleh
kreditor. (Ang, 1997)
DER = Total Hutang   x 100%
Total Modal Sendiri
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3. Total Asset Turn Over
(TATO)menunjukkan
bagaimana efektifitas
perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk
meningkatkan nilai penjualan
dan meningkatkan laba.
(Sartono, 2001)
TATO = Pendapatan netto

Total aset
4. Return On Asset (ROA)

menggambarkan perputaran
aktiva diukur dari volume
penjualan. Semakin besar rasio
ini semakin baik. Hal ini berarti
aktiva dapat lebih cepat berputar
dan meraih laba. (Arifin, 2007)
ROA= Net income after tax
Total aktiva

Variabel terikat:

Variabel terikat (Y) adalah
return saham yaitu merupakan
hasil bagi antara selisih harga
saham periode tahun depan
dengan harga saham periode saat
ini dibagi harga saham periode
saat ini. (Jogiyanto, 2003)

Rt = Pt Pt - 1

Pt

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah
satu langkahpenting karena data
diperlukan untuk mengetahui dan
mendapatkan gambaran
permasalahan dari obyek yang
diteliti. Data dikumpulkan dengan
cara dokumentasi yaitu melihat,
mempelajari, dan mengutip catatan-
catatan dari dokumen yang ada pada
laporan keuangan perusahaan
Property yang go publik di Bursa
Efek Indonesia, kemudian dilakukan
rekapitulasi sesuai dengan
kebutuhan penelitian. Data yang

digunakan berupa lapaoran
keuangan dari tahun 2008-2012.

3.5. Teknik Analisis Data
3.5.1. Uji Normalitas

Normalitas data digunakan untuk
mengetahui apakah data mengikuti
sebaran normal yang dapat
dilakukan dengan berbagai metode
diantaranya adalah uji regresi OLS
(Ordinary Least Square), dimana
distribusi sampling dari regresi OLS
tergantung pada distribusi residual
(e), apabila residual (e) berdistribusi
normal dengan sendirinya bo dan b1

juga berdistribusi normal. (Gujarati,
1995). Komponen pengganggu e
harus tersebar mengikuti sebaran
normal dengan niali tengah= 0
dengan varian sebesar s2. Uji
normalitas dapat dilakukan dengan
berbagai metode diantaranya adalah
Kolmogorov Smirnov. Dalam
regresi OLS bo dan bi adalah fungsi
linier dari Y dan Y adalah fungsi
linier dari ui (residual).

3.5.2. Uji Regresi Linier berganda

Untuk memudahkan dalam
menjawab permasalahan dalam
penelitian ini yaitu mengenai
pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat maka teknik analisis
yang digunakan adalah persamaan
regresi linier berganda sesuai
dengan tujuan yang akan diteliti
sebagai berikut: (Santoso, 2009).

Y= 0 +1 CR+ 2 DER+ 3 TATO

+4 ROA + e

Dimana:

Y = Return saham

CR = Current Ratio

DER = Debt to Equity ratio
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TATO = Total Asset Turn Over

ROA = Return On Asset

b0 = Konstanta

1,2 = Koefisien regresi
variabel

e = Standar error

3.5.3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Pengujian hipotesis penelitian
pengaruh simultan variabel (CR,
DER, TATO, dan ROA) terhadap Y
digunakan uji F dengan prosedur
sebagai berikut:

1. H0 : b1 = 0 (tidak ada pengaruh
yang nyata antara variabel bebas
dengan variabel terikat secara
simultan)
Ha : b1 ≠ 0 (ada pengaruh yang
nyata antara variabel bebas
dengan variabel terikat secara
simultan).

2. Dalam penelitian digunakan
tingkat signifikan 0,05 dengan
derajat bebas (n – k), dimana n:
jumlah pengamatan, dan k:
jumlah variabel.

3. Dengan F hitung sebesar:
F hit =      R2 /(k – 1)

(1 – R2) /(n – k)
Keterangan:

Fhit= hasil F hitung
N    =banyaknya sampel
R2= koefisien determinasi
K = jumlah variabel

b. Uji t

Pengujian hipotesis penelitian
pengaruh parsial (CR, DER, TATO,
dan ROA) terhadap Y digunakan uji
t student dengan prosedur sebagai
berikut:

1. H0 : b1 = 0 (tidak ada pengaruh
yang nyata antara variabel bebas
dengan variabel terikat secara
parsial).
Ha : b1 ≠ o (ada pengaruh yang
nyata variabel bebas dengan
variabel terikat secara parsial).

2. Dalam penelitian ini digunakan
tingkat signifikan 0,05 dengan
derajat bebas (n – k), dimana n:
jumlah pengamatan, dan k:
jumlah variabel.

3. Dengan nilai t hitung:
Thit =   bj

Se(bj)

Keterangan:

Thit = t hasil perhitungan

bj = Koefisien regresi

Se (bj) = standar error

IV. PEMBAHASAN
4.1. Populasi dan Sampel

Perusahaan yang diteliti pada
penelitian ini adalah perusahaan-
perusahaan Property yang terdaftar
dalam Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2008-2012. Total perusahaan
property yang terdaftar dalam Bursa
Efek Indonesia (BEI) periode 2008-
2012 adalah 44 perusahaan pada
subsektor Property and Real Estate.

Alasan peneliti menggunakan
perusahaan property yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini
karena bisnis properti merupakan
salah satu usaha yang hampir dapat
dipastikan tidak akan pernah mati
karena kebutuhan akan papan
merupakan kebutuhan pokok
manusia, dan setiap manusia
berusaha untuk dapat memenuhinya.
Kebutuhan properti akan terus
menigkat khususnya di daerah
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perkotaan, hal ini disebabkan
melonjaknya urbanisasi sebagai
konsekuensi pesatnya pertumbuhan
kota sebagai pusat perekonomian.
Peran kota-kota besar sebagai pusat
pertumbuhan juga merangsang
pertumbuhan daerah-daerah
pendukung perkotaan. Sehingga
lambat laun juga akan terjadi
pengembangan pusat bisnis,
pembangunan infrastruktur dan
perumahan penduduk dari pusat
kota ke daerah sekitarnya yang
menyebabkan permintaan akan
perumahan di Indonesia juga terus
meningkat. Oleh sebab itu, Industri
properti merupakan kelompok
industri yang berkembang pesat,
masih akan prospektif dan tetap
menjanjikan di Indonesia.
Adapun populasi dalam penelitian
ini adalah perusahaan yang
termasuk dalam subsektor property
and real estate. Perusahaan yang
termasuk dalam subsektor tersebut
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode 2008-2012
sebanyak 44 Perusahaan.Setelah
dilakukan pengambilan sampel
sesuai dengan kriteria yang
digunakan, terdapat 16 perusahaan
sampel sebagai objek penelitian.

4.2.Analisa Model
4.2.1. Uji Asumsi Klasik
4.2.1.1.Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan
dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov (goodness of
fit). Dasar pengambilan keputusan
adalah jika probabilitas
signifikansinya diatas tingkat
kepercayaan 5% ( ≥5%). Pada tabel
4.2 berikut menunjukkan nilai
signifikansi berada pada 0,000,
sehingga data telah terdistribusi
normal.

4.2.1.2. Autokolerasi

Untuk menguji adanya autokorelasi
dalam model persamaan regresi
maka digunakan uji Durbin-Watson.
Kriteria pengujian untuk mengetahui
ada tidaknya gejala autokorelasi
adalah sebagai berikut (Santoso,
2009).
a. Jika diantara -2 ≤ DW ≤ 2 berarti

tidak terjadi gejala autokorelasi.
b. Jika DW < 2, berarti terjadi

autokorelasi positif
c. Jika DW > 2, berarti terjadi

autokorelasi negatif
Nilai Durbin-Watson pada model
satu yaitu sebesar 1,237, sehingga
berada pada rentang -2 hingga 2, dan
dapat disimpulkan tidak terjadi
autokorelasi.

4.2.1.3. Multikolinearitas
Multikolinearitas terjadi apabila
masing-masing variabel bebas
terdapat korelasi secara linear.
Untuk mengidentifikasi ada atau
tidaknya multikolinearitas dapat
dilihat dari VIF dan tingkat
tolerance. Berdasarkan tabel 4.4
diketahui bahwa dari semua variabel
bebas tidak ada yang nilai VIF nya
lebih besar dari 10, dan nilai
tolerance lebih kecil dari 0,1. Jadi
dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinearitas antar
variabel.

4.2.1.4. Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas artinya varians
dalam model tidak sama (konstan).
Untuk mengetahui ada atau tidaknya
heteroskedastisitas dilakukan
dengan melihat tampilan scatterplot.
Pada Grafik 4.1 dapat dilihat bahwa
plot yang terjadi telah menyebar
tidak beraturan dan tidak
membentuk pola tertentu. Dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
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heteroskedastisitas pada model
regresi, dengan demikian model satu
telah homogen.

4.2.2. Uji Regresi Linear
Berganda

Berdasarkan tabel 4.6 maka didapat
hasil persamaan regresi untuk
persamaan sebagai berikut :

Y =– 0, 292 – 0,024 CR – 0,075 DER +
1,782 TATO + 0,280
ROA + e

Untuk variabel Y merupakan
variabel return saham, untuk
variabel CR adalah variabel current
ratio, variabel DER adalah debt to
equity ratio, variabel TATO adalah
total assets turn over serta variabel
ROA adalah return on assets.
Penjelasan dari persamaan tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Konstanta (β0) sebesar –0,292

menunjukkan bahwa apabila
variabel independen yaitu
current ratio, debt to equity
ratio, total assets turn over dan
return on assets bernilai 0 (nol),
maka return saham
akanmenurunbenilai 0,292.

b. Koefisien regresi (β1) untuk
current ratio sebesar –0,024
menunjukkan bahwa apabila
current ratio meningkat satu
satuan maka return saham akan
menurun sebesar 0,024.

c. Koefisien regresi (β2) untuk
debt to equity ratio sebesar –
0,075menunjukkan bahwa
apabila debt to equity ratio
meningkat satu satuan maka
return saham akan menurunt
sebesar 0,075.

d. Koefisien regresi (β3) untuk
total assets turn over sebesar
1,782 menunjukkan bahwa
apabila total assets turn over
meningkat satu satuan maka

return saham akan meningkat
sebesar 1,782.

e. Koefisien regresi (β4) untuk
return on assets sebesar 0,280
menunjukkan bahwa apabila
return on assets meningkat satu
satuan maka return saham akan
meningkat sebesar 0,280.

f. Koefisien determinasi dilihat
dari nilai R Square adalah
sebesar 7,6%. Hal ini
menunjukkan bahwa sebesar
7,6% dari return sahamdapat
dijelaskan oleh variabel CR
adalah current ratio, variabel
DERadalah debt to equity ratio,
variabel TATO adalah total
assets turn over serta variabel
ROA adalah return on assets,
sedangkan sisanya dijelaskan
oleh variabel-variabel lain.
Berdasarkan tabel 4.6 dapat
dilihat bahwa hasil uji t untuk
keempat variabel yang memiliki
tingkat signifikansi yang lebih
kecil dari 0,05 adalah variabel
independen total assets turn
over (TATO) yang berarti secara
parsial berpengaruh terhadap
return saham, sedangkan ketiga
variabel lainnya tidak
berpengaruh terhadap return
saham dikarenakan tingkat
signifikansi > 0,05.

4.3.Pembahasan
4.3.1. Pengaruh Current Ratio

(CR), Debt to Equity Ratio
(DER), Total Assets Turn
Over (TATO), dan Return
On Assets (ROA) Terhadap
Return Saham Secara
Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat
bahwa hasil uji F untuk keempat
variabel yang memiliki tingkat
signifikansi yang lebih besar dari
0,05 yaitu sebesar 0,197, yang
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berarti variabel current ratio, debt to
equity ratio, total assets turn over
dan return on assets secara simultan
tidak berpengaruh terhadap return
saham, maka hipotesis (H1) ditolak.

4.3.2. Pengaruh Current Ratio
(CR) Terhadap Return
Saham Secara Parsial (Uji
t).

Berdasarkan tabel 4.6 hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
nilai signifikansi variabel Current
Ratio (CR) adalah sebesar 0,334
yang artinya lebih besar dari 0,05.
Hal ini menunjukkan variabel
Current Ratio tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham,
maka hipotesis (H2) ditolak.
Ternyata nilai Current Ratio yang
tinggi ini tidak mempengaruhi minat
investor dalam menanamkan
modalnya, karena tingginya nilai
Current Ratio menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam
mengelola aktiva lancar yang
kurang baik, sehingga
mengakibatkan banyak aktiva lancar
yang mengganggur dan tidak
dioptimalkan oleh perusahaan yang
berakibat pada menurunnya minat
investor dalam menanamkan
modalnya. Minat investor yang
menurun ini berimbas pada turunnya
harga saham perusahaan sehingga
mengakibatkan return saham
perusahaan juga ikut menurun.
Tidak adanya pengaruh yang
signifikan dari Current Ratio
terhadap return saham mengandung
artibahwa Current Ratio yang besar
pada perusahaan diinterpretasikan
secara bervariasi oleh investor.
Beberapa investor akan
menginterpretasikan bahwa kondisi
Current Ratio yang tinggi
mencerminkan bahwaperusahaan
dalam kondisi yang likuid yang

berarti bahwa perusahaan dalam
keadaan memiliki kemampuan yang
baik dalam mendanai perusahaan
dalam jangka pendeknya. Namun
demikian beberapa investor
memiliki pendapat yang berbeda,
dimana Current Ratio yang tinggi
justru mencerminkan kemampuan
perusahaan untuk mengoptimalkan
aktiva lancar dalam kondisi yang
kurang baik. Karena dengan nilai
Current Ratio yang tinggi ini
ternyata return saham yang
dihasilkan perusahaan hanya kecil.
Current Ratio (CR) yang semakin
tinggi maka laba bersih yang
dihasilkan perusahaan semakin
sedikit, karena rasio lancar yang
tinggi menunjukkan adanya
kelebihan aktiva lancar yang tidak
baik terhadap profitabilitas
perusahaan karena aktiva lancarnya
menghasilkan return yang lebih
rendah dibandingkan dengan aktiva
tetap (Mamduh dan Halim, 2003).
Nilai current ratio yang tinggi
belum tentu baik ditinjau dari segi
profitabilitasnya.
Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, maka penelitian ini sejalan
dengan penelitian Anggraeni (2009)
yang menyatakan bahwa Current
ratio mencerminkan kemampuan
perusahaan dalam memenuhi hutang
jangka pendeknya dengan
menggunakan aktiva lancar yang
dimilikinya. Current ratio yang
tinggi menunjukkan jaminan yang
baik dari perusahaan dalam
memenuhi kewajiban hutang jangka
pendek. Walaupun begitu, current
ratio yang terlalu tinggi akan
berdampak kurang baik terhadap
earning power perusahaan karena
tidak semua modal kerja dapat
digunakan.

Hasil pengujian yang tidak
berhasil menemukan adanya
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pengaruh signifikan dari current
ratio menunjukkan bahwa
perubahan terhadap posisi likuiditas
perusahaan tidak secara langsung
dinilai oleh pasar sebagai perubahan
kinerja perusahaan. Dalam posisi
tersebut, investor akan lebih
memilih informasi lain yang
dianggap lebih informatif untuk
kepentingan investasinya daripada
informasi likuiditas perusahaan.

4.3.3. Pengaruh Debt to Equity
Ratio (DER) Terhadap
Return Saham Secara
Parsial (Uji t).

Berdasarkan tabel 4.6 hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
nilai signifikansi variabel Debt to
Equity Ratio (DER) adalah sebesar
0,408 yang artinya lebih besar dari
0,05. Hal ini menunjukkan variabel
Debt to Equity Ratio tidak
berpengaruh signifikan terhadap
return saham, maka hipotesis (H2)
ditolak.

Tidak adanya pengaruh yang
signifikan dari Debt to Equity Ratio
terhadap return saham dapat berarti
bahwa ada penilaian yang berbeda
dari investor terhadap arti
pentingnya hutang bagi perusahaan.
Beberapa investor dapat berpikir
bahwa Debt to Equity Ratio yang
besar akan menjadi beban bagi
perusahaan karena adanya
kewajiban dari perusahaan untuk
membayar hutang dan adanya resiko
kebangkrutan yang akan ditanggung
oleh investor. Di sisi lain beberapa
investor juga berpendapat bahwa
hutang sangat dibutuhkan oleh
perusahaan untuk operasional
perusahaan. Hutang diperlukan oleh
perusahaan untuk menambah modal
perusahaan karena dengan memiliki
hutang yang besar dapat digunakan
untuk meningkatkan modal

perusahaan sehingga perusahaan
dapat mengembangkan  usahanya
dan dengan melakukan
pengembangan usaha maka investor
lebih tertarik untuk membeli saham
perusahaan tersebut sehingga harga
saham perusahaan tersebut akan
naik dan return sahamnya juga akan
naik.

Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, maka penelitian ini sejalan
dengan penelitian Suhendi (2012)
juga menyatakan bahwa bahwa
tinggi rendahnya nilai leverage tidak
mempengaruhi minat investor dalam
berinvestasi, karena nilai leverage
dipandang oleh investor banyak
dipengaruhi oleh faktor diluar
perusahaan selain kinerja
manajemen perusahaan sehingga
tidak terlalu mempengaruhi tingkat
pengembalian investasi.

4.3.4. Pengaruh Total Assets Turn
Over (TATO) Terhadap
Return Saham Secara
Parsial (Uji t).

Berdasarkan tabel 4.6 hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
nilai signifikansi variabel Total
Assets Turn Over (TATO) adalah
sebesar 0,050 yang artinya lebih
kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan
variabel Total Assets Turn Over
berpengaruh signifikan terhadap
return saham, maka hipotesis (H2)
diterima.

Adanya pengaruh signifikan
antara total assets turn over
terhadap return saham dipengaruhi
oleh nilai penjualan bersih yang
dilakukan oleh perusahaan
dibandingkan dengan nilai total
aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan. Jika nilai total assets
turn over ditingkatkan berarti terjadi
kenaikan penjualan bersih
perusahaan, peningkatan penjualan
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bersih perusahaan akan mendorong
peningkatan laba yang akan
direspon dengan peningkatan harga
saham perusahaan yang pada
akhirnya akan meningkatkan return
saham perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, maka penelitian ini sejalan
dengan penelitian Kusumo (2011)
yang menyatakan bahwa nilai Total
Assets Turn Over yang besar oleh
perusahaan memiliki kemampuan
untuk menjual produk-produk
mereka dengan cepat. Dengan
semakin cepatnya perputaran aset
perusahaan hal ini mengindikasikan
bahwa perusahaan memiliki potensi
yang besar untuk mendapatkan
keuntungan dan mengalami
pertumbuhan. Semakin cepat
sehingga hal ini dapat menarik
minat investor. Kondisi demikian
dapat mengakibatkan kenaikan
harga saham.

Penelitian ini juga sejalan
dengan penelitian Suhendi (2012)
yang menyatakan bahwa bahwa
perusahaan yang mempunyai nilai
rasio aktivitas yang tinggi
mencerminkan tingkat kemampuan
perusahaan menghasilkan
keuntungan yang besar sehingga
para investor akan tertarik pada
perusahaan yang mempunyai nilai
rasio aktivitas yang tinggi dimana
hal tersebut akan mempengaruhi
tinggi rendahnya pengembalian
investasi (return) yang didapatkan
investor.

4.3.5. Pengaruh Return On Assets
(X4) Terhadap Return
Saham Secara Parsial (Uji
t).

Berdasarkan tabel 4.6 hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
nilai signifikansi variabel Return on
Assets (ROA) adalah sebesar

0,629yang artinya lebih besar dari
0,05. Hal ini menunjukkan variabel
Return On Assets tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham,
maka hipotesis (H2) ditolak.

Hasil penelitian ini
mengindikasikan bahwa para
investor tidak semata-mata
menggunakan ROA sebagai ukuran
dalam menilai kinerja perusahaan
untuk memprediksi total return
saham di pasar modal (terutama di
Bursa Efek Indonesia).

Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, maka penelitian ini sejalan
dengan penelitian Suhendi (2012)
yang menyatakan bahwa tinggi
rendahnya profitabilitas perusahaan
tidak mempengaruhi minat investor
untuk berinvestasi pada suatu
perusahaan dimana tingkat tinggi
rendahnya profitabilitas perusahaan
dinilai dapat ditentukan oleh faktor
lain seperti aktivitas perusahaan
yang secara langsung
mempengaruhi nilai profitabilitas
perusahaan.

V. SIMPULAN & SARAN
5.1 Simpulan
Penelitian ini dimaksudkan untuk
menguji apakah Current Ratio (CR),
Debt to Equity Ratio (DER), Total
assets Turn Over (TATO), dan
Return On Assets (ROA)
berpengaruh terhadap Return Saham
(Y) pada perusahaan Property yang
go publik di PT. Bursa Efek
Indonesia (BEI) Tahun 2008 
2012. Berdasarkan hasil analisis
yang dilakukan dengan
menggunakan perusahaan
Propertyyang terdaftar dalam Bursa
Efek Indonesia pada periode 2008-
2012 dapat diambil simpulan
sebagai berikut:

1. Variabel Current Ratio
(CR), Debt To Equity
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Ratio(DER), Total Assets
Turn Over (TATO), dan
Return On Assets (ROA)
secara simultan (Uji F) tidak
berpengaruh terhadap return
saham.

2. Variabel Current Ratio
(CR), Debt To Equity Ratio
(DER), dan Return On
Assets (ROA) secara parsial
(Uji t) tidak berpengaruh
terhadap return saham.
Sedangkan Total Assets Turn
Over (TATO) mempunyai
pengaruh terhadap return
saham.

5.2 Saran
Adapun saran yang ingin
disampaikan peneliti berdasarkan
simpulan yang telah dikemukakan
adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian
ini maka dapat dilihat bahwa
para investor sering
mengabaikan faktor-faktor
current ratio, debt to equity
ratio, total assets turn over,
dan return on assets untuk
melakukan transaksi saham.
Harga saham yang terjadi
fluktuatif sehingga akan
menyebabkan return saham
juga mengalami fluktuasi.

2. Perhatian investor terhadap
total asset turnover sebagai
faktor fundamental dalam
menilai return saham,
diperlukan agar investor
dapat mempertimbangkan
perusahaan yang konsisten
dalam menjaga perputaran
asetnya dalam operasional
perusahaan, yang diukur
dengan perputaran penjualan
dengan total aktiva yang
akan diinvestasikan oleh
perusahaan.

3. Dalam melakukan investasi
pada suatu perusahaan,
investor tidak boleh hanya
memperhatikan besarnya
current ratio, debt to equity
ratio, total assets turn over,
dan return on assets dalam
suatu perusahaan. Tetapi
juga harus melihat faktor-
faktor fundamental lain yang
mempengaruhi return saham
agar dalam berinvestasi
investor tidak berspekulatif
dan hanya ikut-ikutan tanpa
mempertimbangkan faktor
yang rasional.

4. Bagi peneliti selanjutnya
yang berminat melakukan
penelitian hal yang sama
diharapkan untuk
menambahkan variabel-
variabel lain yang
mempengaruhi return saham
agar mempunyai pengaruh
signifikan terhadap return
saham.

5.3. Keterbatasan Penelitian
5.3 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memliki beberapa
keterbatasan, antara lain sebagai
berikut:

1. Penelitian ini hanya
menggunakan rasio keuangan
(Current Ratio, Debt to Equity
Ratio,Total Assets Turn Over,
dan Return On Assets) dan tidak
memperhitungkan variabel-
variabel lainnya sebagai variabel
bebas atau independen.

2. Jumlah rasio keuangan yang
dimasukkan dalam model masih
sangat sedikit sehingga hal ini
mungkin akan mempengaruhi
hasil analisis penelitian ini.

3. Perusahaan yang dipergunakan
sebagai sampel dalam penelitian
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ini hanya terbatas pada
perusahaan property yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2008-
2012.
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1. Uji Normalitas (Halaman 12)

Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2014

2. Uji Autokolerasi
(Halaman 12)

Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2014

Tabel 4.2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
RETURNSAHAM CR DER TATO ROA

N 80 80 80 80 80

Normal

Parametersa,b

Mean .092044 2.364640 1.085650 .208816 .056528

Std. Deviation .4196419 2.7145377 .7619769 .0728736 .1108256

Most Extreme

Differences

Absolute .180 .287 .125 .094 .311

Positive .079 .287 .125 .094 .311

Negative -.180 -.230 -.090 -.073 -.309

Test Statistic .180 .287 .125 .094 .311

Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .000c .004c .075c .000c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Durbin-Watson Model
Tabel 4.3

Model Durbin-Watson

1 1.237

a. Predictors: (Constant), ROA, CR, TATO, DER

b. Dependent Variable: RETURN
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3. Uji Multikolinieritas (Halaman 12)

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas Model

Variabel

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

CR .845 1.183

DER .828 1.208

TATO .927 1.078

ROA .959 1.043

a. Dependent Variable: RETURN
Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2014

4. Uji Heterokedastisitas (Halaman 12)

Scatterplot Uji Heteroskedastisitas Model Satu

Grafik 4.1

Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2014.



21

5. Uji Regresi Linier Berganda
a. Uji F

Tabel 4.5
Metode Regresi Berganda
(Secara Simultan (Uji F))

ANOVA
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.920 4 .480 1.548 .197b

Residual 23.250 75 .310

Total 25.169 79

a. Dependent Variable: RETURN

b. Predictors: (Constant), ROA, CR, TATO, DER
Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2014

Nilai signifikansi Uji F (Anova) = 1, 548; F-hitung = 0, 197; R-square = 0,076 = 7,6 %

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .276a .076 .027 .5567737 1.237

a. Predictors: (Constant), ROA, CR, TATO, DER

b. Dependent Variable: RETURN
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b. Uji t

Tabel 4.6
Metode Regresi Berganda

(Secara Parsial (Uji t))

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

t Sig.B Std. Error

1 (Constant)
-.292 .228 -1.281 .204

CR -.024 .025 -.973 .334

DER -.075 .090 -.832 .408

TATO 1.782 .893 1.996 .050

ROA .280 .577 .485 .629

a. Dependent Variable: RETURN
Sumber:Hasil Olah Data SPSS, 2014
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