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ABSTRAK

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN TINGKAT
LIKUIDITAS TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Oleh

Mukhlisin Setiawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal yang diukur

dengan Debt to Equity Ratio (DER), profitabilitas yang diukur dengan Earning Per

Share (EPS), dan tingkat likuiditas yang diukur dengan Quick Ratio (QR) terhadap

retun saham pada perusahaan perbankan di Busa Efek Indonesia.

Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di

Busa Efek Indonesia periode 2011-2014. Secara keseluruhan sampel dari penelitian

ini terdiri dari 25 perusahaan perbankan di BEI. Alat analisis yang digunakan untuk

menganalisis permasalahan yaitu analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh

terhadap return saham, Profitabilitas berpengaruh positif terhadap retun saham,

Tingkat Likuiditas berpengaruh negatif terhadap return saham, dan secara simultan

menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas dan tingkat likuiditas berpengaruh

terhadap return saham. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variable

dependen sebesar 10,4%, sedangkan sisanya sebesar 89,6% dipengaruhi oleh variabel

lain.

Kata kunci: Struktur Modal, Profitabilitas, Tingkat Likuiditas dan Return Saham
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan tidak akan lepas dari masalah pengelolaan dana yang akan

digunakan untuk membiayai kegiatan investasinya maupun operasional.

Masalah pengelolaan dana berhubungan dengan bagaimana perusahaan

menentukan sumber dana yang akan digunakan dalam menjalankan serta

mengembangkan kegiatan investasinya maupun kegiatan operasional

perusahaan. Manajer keuangan mengambil peran untuk menentukan sumber

dana yang akan digunakan. Keputusan pemenuhan dana mencakup berbagai

pertimbangan, apakah perusahaan akan menggunakan sumber dana internal

yang berasal dari hasil kegiatan operasi perusahaan berupa laba ditahan, atau

menggunakan sumber dana eksternal yang berasal dari para kreditur dan

investor. Sumber dana sangat terkait dengan manajemen pendanaan.

Manajemen pendanaan pada hakekatnya menyangkut keseimbangan antara

aktiva dengan pasiva. Pemilihan susunan dari aktiva akan menentukan

struktur kekayaan perusahaan, sedangkan pemilihan dari pasiva akan

menentukan struktur financial (struktur pendanaan) dan struktur modal

perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-

sumber dana permanen yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan

operasionalnya yang akan memaksimumkan nilai perusahaan.
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Teori struktur modal bertujuan memberikan landasan berpikir untuk

mengetahui struktur modal yang optimal. Suatu struktur modal yang optimal

dikatakan apabila dengan tingkat risiko tertentu dapat memberikan nilai

perusahaan yang maksimal. Teori struktur modal menjelaskan apakah ada

pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dalam

kaitannya dengan struktur modal ini, nilai perusahaan bisa diukur dengan

harga saham atau biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam

memperoleh sumber dana yang bersangkutan.

Perusahaan mempunyai sumber dana yang salah satu nya berasal dari pasar

modal. Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara

memperjual belikan sekuritas (Tandelilin, 2001). Hadir nya pasar modal

membuat perusahaan mempunyai kesempatan untuk memperoleh sumber

dana lain yang bersumber dari masyarakat. Selain itu pasar modal juga

memberikan berbagai alternatif investasi bagi para investor guna untuk

mendapatkan tingkat pengembalian (return) saham.

Untuk memilih investasi yang menghasilkan pengembalian (return), investor

memerlukan berbagai informasi sebagai landasan keputusan. Salah satu

informasi yang dapat digunakan adalah informasi dari laporan keuangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan

ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009).
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Informasi baru yang masuk ke dalam pasar saham akan mempengaruhi harga

sekuritas pada pasar saham. Pada penelitian ini return saham diukur dengan

actual return yakni selisih antara harga saham periode sekarang dengan harga

saham periode sebelumnya dibagi harga saham pada periode sebelumnya.

Kinerja perusahaan mencakup kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.

Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan dari perspektif keuangan

adalah dengan menilai struktur modal perusahaan.

Struktur modal merupakan perbandingan antara hutang dan modal sendiri

yang digunakan oleh perusahaan (Husnan, 2008). Dalam penelitian ini

struktur modal diproksikan dengan Debt To Equity Ratio (DER). Debt To

Equity Ratio (DER) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara

hutang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang

diberikan oleh pemilik perusahaan (Husnan, 2008).

Rasio DER ini memperlihatkan proporsi penggunaan hutang dibandingkan

modal sendiri untuk membiayai aktivitas perusahaan. Investor cenderung

pada perusahaan yang mempunyai DER yang tinggi karena hutang dapat

dijadikan sebagai pengungkit laba. Dengan hutang yang tinggi, maka laba

yang akan diterima oleh perusahaan juga tinggi karena hutang dapat dijadikan

sebagai pengurang pajak. Jika laba perusahaan tinggi berarti investor juga

akan memperoleh return yang tinggi meskipun risiko yang harus dihadapi

oleh investor semakin besar dengan tingginya hutang. Untuk dapat memilih

investasi yang aman dan pengembalian return yang diharapkan, diperlukan

suatu analisis yang cermat, teliti dan didukung dengan data-data yang akuarat.
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Menurut hasil penelitian Arista (2012) yang melakukan penelitian tentang

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan

manufaktur yang go public di BEI. Dengan hasil penelitian DER berpengaruh

signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap return saham. Berbeda

dengan hasil penelitian Raden (2011) yang melakukan penelitian tentang

analisis pengaruh rasio keuangan terhadap return saham pada perusahaan non

bank. Dengan hasil penelitian variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh

signifikan terhadap return saham.

Teknik yang benar dalam analisis akan mengurangi resiko bagi investor

dalam berinvestasi. Ada banyak teknik analisis yang dapat dipilih oleh

investor. Secara umum teknik analisis yang banyak dipakai adalah analisis

yang bersifat fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi dan analisis

rasio keuangan. Analisis yang terakhir yaitu analisis rasio keuangan

merupakan analisis yang paling mudah dan sederhana.

Tiga dari analisis rasio keuangan diantaranya adalah rasio leverage,

profitabilitas, dan likuiditas. Menurut Hanafi (2007) profitabilitas adalah

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan,

aset atau modal saham yang tertentu yang dapat mencerminkan efisiensi suatu

perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat diambil gambaran umum dari

rasio profitabilitas yaitu sebagai ukuran dari kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya selama

periode tertentu.
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Investor akan berkepentingan dengan analisis profitabilitas, sebab analisis

profitabilitas berguna untuk mengetahui seberapa besar hasil yang akan

didapat dari investasi yang dilakukan. Sesuai dengan tujuan utama

berinvestasi yaitu memperoleh return atau keuntungan. Semakin besar

profitabilitas suatu perusahaan maka kemungkinan untuk memperoleh return

juga besar. Selain itu perusahaan yang profitabilitasnya baik, cenderung lebih

konsisten dalam memberikan return atau kemakmuran bagi pemegang

sahamnya. Informasi profitabilitas perusahaan akan direspon sebagai sinyal

positif oleh investor sehingga akan mempengaruhi harga saham dan

berdampak pada return saham (Ivanturioski, 2012).

Profitabilitas perusahaan Dalam penelitian ini diukur dengan Earning Per

Share (EPS). Karena EPS dapat digunakan untuk melihat bagaimana

perubahan profitabilitas mempengaruhi investasi, sehingga dapat mengukur

berapa return yang akan diperoleh dari investasi yang dilakukan, yaitu

menggambarkan tingkat pengembalian modal untuk setiap satu lembar

saham.

Earning Per Share (EPS) merupakan rasio untuk mengukur jumlahlaba per

lembar saham dalam satu periode. Earning Per Share (EPS) yang tinggi

memberikan makna perusahaan mampu memberikan tingkat kemakmuran

bagi pemegang saham dalam suatu periode. EPS menjadi acuan Penilaian

kinerja dan prospek perusahaan ke depan, investor juga bisa melihat dari

tingkat likuiditas perusahaan tersebut.
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(Ivanturioski, 2012) meneliti tentang return saham, yaitu pengaruh

profitabilitas, struktur modal, manajemen laba dan likuiditas saham, studi

empiris pada perusahaan finance di BEI. Pada penelitiannya tersebut

menghasilkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan Earning Per Share

(EPS) tidak berpengaruh terhadap return saham. Artinya, informasi kinerja

perusahaan dari segi profitabilitas dengan alat ukur rasio EPS tidak

mempengaruhi reaksi pasar / investor. Winarno (2012) meneliti pengaruh

profitabilitas, struktur modal dan operating cash flow, terhadap return saham.

Pada penelitiannya tersebut Profitabilitas yang diukur dengan Erning Per

Share (EPS) berpengaruh positif terhadap return saham.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka

pendeknya (Wild, 2005). Hal ini membuat investor dapat menerima return

yang tinggi dan sebaliknya. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam membayar kewajiban finansialnya dengan segera. Rasio ini

berguna untuk mengetahui seberapa besar aset likuid yang bisa diubah

menjadi kas untuk membayar tagihan yang tak terduga. Apabila perusahaan

tidak mampu membayar tagihan tersebut maka bisa terancam mengalami

kebangkrutan.

Quick Rasio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena

persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang

kas dan menganggap bahwa piutang segera dapat direalisir sebagai uang kas,

walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang.
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Pergerakan harga saham di pasar modal hakikatnya dipicu oleh dua faktor,

yakni faktor fundamental dan faktor sentimen. Perubahan harga saham yang

terjadi lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor sentimen investor yaitu

respon dari masing-masing investor atas beberapa informasi.

Fokus pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan sebagai perusahaan

yang bergerak dibidang keuangan memiliki tingkat risiko yang tinggi karena

sumber pendanaannya dari pihak ketiga dan melibatkan pengelolaan uang

milik masyarakat. Dana tersebut diputar kembali dalam berbagai bentuk

investasi sehingga dalam pengambilan keputusan investasi menganalisis

kinerja perusahaan (struktur modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas),

risiko sistematis dan risiko keuangan sangatlah relevan. Selain itu beberapa

bukti empiris mengenai pengaruh struktur modal, profitabilitas dan tingkat

likuiditas terhadap return saham menunjukkan hasil yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur

Modal, Profitabilitas, Dan Tingkat Likuiditas Terhadap Return Saham

Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah struktur modal, profitabilitas,

dan tingkat likuiditas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan

perbankan di BEI ?



8

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas terhadap

return saham secara farsial pada perusahaan perbankan di BEI.

2. Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas terhadap

return saham secara simultan pada perusahaan perbankan di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh struktur

modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas terhadap return saham pada

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014.

2. Bagi Investor

Memberikan kontribusi bagi investor untuk menambah kajian dan

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam struktur

modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas terhadap return saham.

3. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan ilmu dalam bidang manajemen keuangan,

serta sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting.
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Untuk menggambarkan pengaruh dari variabel indepen terhadap variabel

dependen dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi return saham.

Return adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor terhadap

pengorbanan yang telah investor berikan, baik berupa asset rill dan aset

investasi. Pada saat harga saham sekuritas meningkat investor akan menjual

saham sekuritas, hal ini mengakibatkan investor mendapatkan return saham

yang besar.

Struktur modal merupakan cara perusahaan membiayai aktivanya. Struktur

modal ini lebih terkait dengan risiko perusahaan dalam menggunakan hutang

dan ekuitas secara seimbang sebagai proprosi pendanaan perusahaan. Struktur

modal ini digambarkan dengan Debt to Equity Ratio (DER) karena dapat

menggambarkan perbandingan hutang atas modal sendiri. Penggunaan hutang

yang tinggi dapat dijadikan sebagai pengungkit laba sehingga semakin besar

laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi return yang akan

diterima oleh investor.

Prospek perusahaan dapat digambarkan dari profitabilitasnya. Profitabilitas

dapat diukur dengan rasio Earning Per Share (EPS) yang memperlihatkan

jumlah laba per lembar saham dalam satu periode. Investor tidak hanya

melihat naik atau turunnya income perusahaan, namun juga harus mencermati

bagaimana perubahan profitabilitas tersebut mempengaruhi invstasinya.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendeknya. Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka kinerja
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dan prospek jangka pendek perusahaan dapat dikatakan baik. Dengan kinerja

dan prospek masa depan yang baik akan membuat investor semakin percaya

pada perusahaan dan mendorong investor untuk berinvestasi. Hal ini

mengakibatkan naiknya harga saham, sehingga tingkat pengembalian (return)

yang diterima akan semakin tinggi pula. Berdasarkan uraian sebelumnya,

maka peneliti membuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.1. Kerangka Pikir

1.6. Pengembangan Hipotesis

Menurut Nazir (2005) hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara

sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat

fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam

verifikasi.

Struktur modal:

DER= ( )X 100 %

Return saham

(Y)
Profitabilitas:

EPS= ( )
Tingkat Likuiditas:

QR = 100%
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1.6.1. Pengaruh struktur modal terhadap return saham

Struktur modal berkaitan dengan pendanaan perusahaan.

Pendanaan jangka panjang perusahaan dapat didanai dengan

hutang atau dana dari pemegang saham. Untuk itu struktur modal

diukur dengan Debt To Equity Ratio. DER adalah rasio yang

menunjukkan perbandingan antara hutang yang diberikan oleh para

kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik

perusahaan (Husnan, 2008). Semakin tinggi DER menunjukkan

semakin besar total hutang terhadap total ekuitas (Ang, 1997).

Hutang yang tinggi berarti perusahaan memperoleh kepercayaan

dari kreditur bahwa perusahaan mampu untuk melunasi segala

hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Kepercayaan tersebut

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik

dimasa depan karena sebelum memberikan pinjaman seorang

kreditur pasti telah menganalisis keadaan dan kinerja perusahaan

dimasa sekarang dan prospeknya dimasa depan. Kepercayaan

tersebut memberikan sinyal yang baik bagi investor untuk dapat

berinvestasi pada suatu perusahaan. Sehingga semakin tertarik

investor untuk berinvestasi maka return yang akan diterima oleh

investor juga semakin tinggi walaupun hutang perusahaan tinggi.

Penggunaan modal dari pinjaman akan meningkatkan risiko

keuangan berupa biaya bunga yang harus dibayar, walaupun

perusahaan mengalami kerugian.
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Perusahaan dengan hutang yang tinggi akan mendapati biaya

bunga / tax deductible (pengurang pajak), sehingga perusahaan

dapat memperoleh manfaat karena bunga diperlakukan sebagai

biaya.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa struktur modal

memiliki pengaruh terhadap peningkatan return saham perusahaan.

Arista (2012) dan Ivanturioski (2012) telah membuktikan secara

empiris bahwa struktur modal (DER) berpengaruh terhadap retun

saham perusahaan. Berdasarkan teori dan temuan penelitian

terdahulu, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

H1 : Diduga struktur modal berpengaruh terhadap return saham

pada perusahaan perbankan di BEI.

1.6.2. Pengaruh profitabilitas terhadap return saham

Profitabilitas dapat digunakan sebagai pengukur kinerja

perusahaan. Profitabilitas sering dijadikan patokan oleh investor

dan kreditur dalam menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan.

Dengan kata lain, profitabilitas menjadi tolak ukur kinerja bagi

pihak eksternal. Profitabilitas perusahaan menggambarkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas. Perusahaan

yang memiliki arus kas operasi yang baik, berarti perusahaan

memiliki kas yang bisa digunakan untuk mendukung kegiatan
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operasional perusahaan berikutnya agar menghasilkan laba yang

tinggi.

Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan Earning Per Share

(EPS). Earning Per Share adalah rasio yang mengukur laba bersih

perusahaan pada suatu periode dibagi dengan jumlah saham yang

beredar (Hartono, 2000). EPS digunakan untuk menganalisis risiko

dan membandingkan pendapatan per lembar saham dengan

perusahaan lain. Bagi investor, informasi EPS merupakan

informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna, karena

dapat menggambarkan prospek earning di masa depan (Tandelilin,

2001).

Perusahaan yang mapan umumnya mempunyai rasio EPS yang

tinggi, sedangkan perusahaan yang berusia muda mempunyai

kecenderungan EPS yang rendah. Perusahaan dengan EPS rendah

berarti prospek laba masa depan juga rendah sehingga akan

memberikan tingkat return yang juga rendah, sebaliknya

perusahaan dengan prospek yang tinggi tentu lebih memberikan

keyakinan pada investor dalam memberikan tingkat return yang

optimal dan konsisten.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa profitabilitas

memiliki pengaruh terhadap peningkatan return saham perusahaan.

Winarno (2012) dan Jhony (2012) telah membuktikan secara
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empiris bahwa profitabilitas (EPS) berpengaruh terhadap retun

saham perusahaan.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis

kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada

perusahaan perbankan di BEI.

1.6.3. Pengaruh tingkat likuiditas terhadap return saham

Likuiditas adalah gambaran kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan dapat

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan lancar, maka dapat

dikatakan kinerja perusahaan tersebut baik. Hal ini juga berdampak

pada naiknya harga saham dan return yang didapatkan juga

meningkat. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan catatan

semakin besar rasio likuiditas maka semakin likuid. Rasio ini

sangat penting karena kegagalan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban yang berkaitan dengan kas dalam jangka pendek akan

membawa perusahaan kearah kebangkrutan.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa profitabilitas

memiliki pengaruh terhadap peningkatan return saham perusahaan.

Akhyar (2010) dan Amanah (2014) telah membuktikan secara

empiris bahwa likuiditas (Quick Ratio) berpengaruh terhadap retun



15

saham perusahaan. Berdasarkan teori dan temuan penelitian

terdahulu, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan

sebagai berikut:

H3 : Diduga tingkat likuiditas berpengaruh terhadap return saham pada

perusahaan perbankan di BEI.

1.6.4. Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas

secara simultan terhadap retun saham

Struktur modal berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Pendanaan

jangka panjang perusahaan dapat didanai dengan hutang atau dana dari

pemegang saham. Untuk itu struktur modal diukur dengan debt to

equity ratio (DER). DER adalah rasio yang menunjukkan perbandingan

antara hutang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal

sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan (Husnan, 2008). Hutang

yang tinggi dapat menjadi pengungkit laba sehingga semakin laba besar

maka semakin tinggi retun saham yang diterima.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungan nya dengan penjualan, total aktiva maupum modal sendiri.

Husnan (2008). apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba tergolong tinggi maka harga saham akan mengalami peningkatan

yang akan berdampak pada peningkatan retun saham dimasa yang akan

datang.
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Likuiditas adalah kemampuan pembayaran yang dimiliki oleh

perusahaan dalam suatu periode tertentu berupa aktiva untuk melunasi

semua kewajiban jangka pendek perusahaan yang telah jatuh tempo

atau segera ditagih. Semakin besar likuiditas perusahaan maka semakin

baik pula kinerja jangka pendek perusahaan, sehingga investor akan

semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Hal itu akan berimbas

pada peningkatan harga saham dan akan berakibat pada naiknya return

saham. Semakin tinggi tingkat likuiditas maka akan berpengaruh

terhadap tingkat pengembalian saham (Husnan, 2008).

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa secara simultan struktur

modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas  berpengaruh  terhadap

return saham. Winarno (2012) meneliti pengaruh profitabilitas, struktur

modal, dan operating cash flow terhadap return saham. Secara simultan

bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen

dengan baik. hasil pengolahan data menunjukan hasil yang signifikan

berarti secara simultan variabel dependen berpengaruh terhadap

variabel independen.

Berdasarkan temuan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ke

empat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Diduga struktur modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas  secara

simultan berpengaruh  terhadap return saham pada perusahaan

perbankan di BEI.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Multi Faktor

Model Multi Faktor (Multi-factors models) yang dikembangkan

dengan mengacu pada konsep Arbitrage Pricing Theory (APT),

didasari atas asumsi bahwa berbagai faktor ekonomi, baik secara

langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap return saham.

Pada konsep ini, variabel yang mempengaruhi return saham tidak

hanya indeks pasar, tetapi juga berbagai faktor terkait lainnya. Secara

teoritis disebutkan dalam model penilaian kinerja saham bahwa

terdapat kaitan antara perubahan harga saham dengan berbagai faktor

yang mewakili aktivitas ekonomi riil. Jumlah faktor yang berpengaruh

adalah lebih dari satu, dan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut

perlu dicari melalui penelitian empiris (Husnan, 2008). Model multi

faktor dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut:

Rit = bi1 F1k +... + bit Ftk + ei

Dimana:

Rit = return dari aset i pada periode t.

bi1 = koefisien

F1k . Ftk = return dari faktor yang berpengaruh

ei = error
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Model empiris dalam penentuan tingkat keuntungan yang diharapkan

didasarkan pada pengamatan empiris, berbeda dengan model CAPM

atau APT yang didasarkan pada pola-pola tertentu di pasar keuangan,

yang mempengaruhi tingkat keuntungan. Pengujian empiris

menunjukkan adanya anomali-anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh

model-model keseimbangan risiko-return (Hanafi, 2007). Karena tidak

didasarkan pada teori, maka kritik utama untuk model empiris adalah

pola-pola yang muncul tersebut kemungkinan hanya muncul karena

kebetulan. Pola yang teramati tersebut kemungkinan tidak nyata.

Pendukung model empiris berargumentasi bahwa pola yang telah

mereka temukan merupakan pola yang nyata, karena analisis telah

dilakukan dengan hati-hati. Pendekatan yang ideal adalah gabungan

antara keduanya (empiris dan teori).

Teori diperlukan untuk mengarahkan penelitian dan pembuatan model.

Dilain pihak, empiris diperlukan untuk melihat sejauh mana

konsistensi model atau teori dengan kondisi empiris.

Banyak metode yang digunakan untuk mengestimasi model faktor,

metode – metode ini dapat dikelompokkan kedalam tiga pendekatan

utama, yaitu :

a. Pendekatan Deret Waktu (Time - Series)

Pendekatan yang paling intuitif bagi investor mungkin adalah deret

waktu (time series). Penyusun model memulai dengan asumsi bahwa
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faktor-faktor yang mempengaruhi return sekuritas telah diketahui

sebelumnya. Identifikasi faktor yang relevan biasanya merupakan hasil

dari analisis ekonomi terhadap perusahaan yang bersangkutan. Analisis

aspek makroekonomi dan mikroekonomi, organisasi perindustrian dan

sekuritas secara mendasar memainkan peran penting pada proses ini.

b. Pendekatan Cuplik Lintas (Cross - Sectional)

Pendekatan cuplikan lintas (cross-sectional) kurang intuitif

dibandingkan pendekatan deret waktu tetapi sering dapat menjadi alat

yang tidak kalah unggul. Penyusun model memulai dengan estimasi

sensitivitas terhadap faktor-faktor tertentu. Kemudian dalam waktu

tertentu, nilai faktor-faktor tersebut diestimasi berdasar return sekuritas

dan sensitivitas return terhadap faktor-faktor tersebut. Proses ini

diulang beberapa periode waktu yang pada akhirnya memberikan

estimasi simpangan baku dan korelasi faktor-faktor.

c. Pendekatan Analisis Faktor (Factor – Analytic)

Terakhir, dengan pendekatan analisis faktor penyusun model tidak

mengetahui nilai faktor atau sensitivitas sekuritas terhadap faktor-

faktor tersebut. Suatu teknik statistik yang disebut analisis faktor

(factor analytic) digunakan untuk mengekstrak jumlah faktor dan

sensitivitas sekuritas hanya berdasarkan pada seperangkat return

sekuritas masa lalu.
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Analisis faktor mengambil return sejumlah sekuritas yang dijadikan

sampel dari periode ke periode dan berusaha mengidentifikasi satu atau

lebih faktor yang secara statistik signifikan, yang dapat menghasilkan

kovarian dari return dalam sampel yang diobservasi. Pada intinya, data

return memberi informasi kepada penyusun model mengenai struktur

model faktor. Sayangnya, analisis faktor tidak menspesifikasi variabel

ekonomi apakah yang diwakili oleh faktor.

Teori keseimbangan seperti Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage

Pricing Theory memiliki implikasi bahwa menurut pendapat investor

yang memiliki cukup informasi, sekuritas dengan atribut yang berbeda

memiliki ekspektasi return yang berbeda. Jadi fokus teori tersebut

adalah ekspektasi return di masa depan atau ex ante (bahasa latin dari

“sebelum terjadi”). Namun yang diobservasi hanyalah ekspektasi

return masa lalu atau ex post (bahasa latin dari “setelah terjadi”).

Return historis tersebut dapat dipastikan berbeda dari ekspektasi

return, yang membuatnya

sangat sulit untuk mengatakan apakah atribut sekuritas dan ekspektasi

return berjalan seiring seperti yang diimplikasikan CAPM atau APT.

Selain itu, teori semacam itu relatif tidak menyinggung cara sederhana

untuk estimasi ekspektasi return masa depan dan atribut sekuritas yang

mungkin dapat diestimasi dengan mengevaluasi return historis.

Analisis investasi saham merupakan hal yang mendasar yang harus

diketahui para investor untuk menentukan berapa perkiraan harga



21

saham yang wajar, mengingat tanpa analisis yang baik dan rasional

para investor akan mengalami kerugian. Keputusan membeli saham

terjadi bila nilai perkiraan suatu saham diatas harga pasar. Sebaliknya,

keputusan menjual saham terjadi bila nilai perkiraan suatu saham di

bawah harga pasar.  Dalam proses penilaian saham perlu dibedakan

antara nilai (value) dan harga (price). Yang dimaksud dengan nilai

adalah nilai intrinsik (intrinsic value). Nilai intrinsik merupakan nilai

nyata (true value) suatu saham yang ditentukan oleh beberapa faktor

fundamental perusahaan. Pengertian nilai intrinsik adalah nilai yang

tercermin pada fakta (justified by the fact) seperti aktiva, pendapatan,

deviden, dan prospek perusahaan. Sedangkan harga diartikan sebagai

harga pasar (market value). Harga pasar yaitu harga yang berlaku

dalam pasar pada saat itu.

2.1.2. Return Saham

Bagi investor yang menerapkan analisis teknikal, pada dasarnya

percaya bahwa pergerakan harga saham dimasa datang bisa diprediksi

dari data pergerakan harga saham dimasa lampau. Investor yang

menerapkan analisis teknikal akan bergantung pada informasi masa

lalu (historis) tentang data harga dan volume perdagangan saham,

untuk memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang. Pada

situasi seperti ini, jika hipotesis pasar efisien dalam bentuk lemah

benar, maka tindakan investor yang melakukan analisis teknikal tidak

akan memberi nilai tambah bagi investor, karena harga pasar saham

yang terjadi sudah mencerminkan semua informasi pergerakan harga
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dan volume saham historis. Menurut Tandelilin (2001) return

merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan

juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko

atas investasi yang dilakukannya. Sedangkan menurut Syamsuddin

(2004) return merupakan pendapatan yang dinyatakan dalam

persentase dari modal awal investasi. Jadi return merupakan

pendapatan atau hasil yang diperoleh dari investasi yang dilakukan.

Pendapatan investasi dalam saham ini meliputi keuntungan jual beli

saham. Jika harga beli lebih rendah dari harga jual maka investor akan

mendapatkan capital gain dan sebaliknya jika harga beli lebih tinggi

dari harga jual maka investor akan dapat capital loss. Return

merupakan keuntungan yang diperoleh oleh investor dari investasi.

Return dapat berupa return realisasi ataupun return ekspektasi. Return

realisasi (actual return) merupakan return yang telah terjadi yang

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan serta

sebagai dasar penentuan return yang diharapkan (expected return)

untuk mengukur risiko di masa yang akan datang. Expected return

sendiri adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di

masa yang akan datang, jadi sifatnya belum terjadi.

2.1.3. Struktur modal

Dasar struktur modal berkaitan dengan sumber dana, baik itu sumber

internal maupun sumber eksternal secara teoritis didasarkan pada dua
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kerangka teori yaitu balance theory atau pecking order theory. Harris

dan Raviv (1991) berpendapat bahwa dasar pemikiran teoritis kedua

kerangka tersebut telah didefinisikan dengan jelas. Namun tidak dapat

dipahami pada kondisi yang sesungguhnya kedua kerangka teori

tersebut dapat diterapkan. Berdasarkan balance theory, perusahaan

mendasarkan pada struktur modal yang optimal. Struktur modal yang

optimal dibentuk dengan menyeimbangkan manfaat dari penghematan

Pajak atas penggunaan utang terhadap biaya kebangkrutan Myers

(1984) dan Brigham (1996).

Balance theory memprediksi suatu hubungan variabilitas pendapatan

dan penggunaan utang. Konsisten dengan balance theory, Theis dan

Klock (1992), menyatakan bahwa variabilitas pendapatan berpengaruh

negatif terhadap hutang jangka panjang.Titman dan Wessels (1988)

tidak mendukung harapan teoritisnya bahwa modal dipengaruhi oleh

perlindungan pajak terutang, variabilitas pendapatan dan pertumbuhan

perusahaan. Pendanaan atas dasar pecking order theory, perusahaan

lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal

daripada eksternal. Apabila digunakan dana yang berasal dari eksternal

maka urutan pendanaan yang disarankan adalah pertama dari utang,

diikuti penerbitan ekuitas baru dan yang terakhir dari laba ditahan.

Myers (1984) mengajukan teori tentang asimetri informasi (pecking

order )manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak tentang

perusahaan dibandingkan investor di pasar modal. Struktur modal
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berkaitan dengan sumber dana, baik yang berasal dari dalam maupun

dari luar perusahaan. Sumber dana internal berasal dari dana yang

terkumpul dari laba yang ditahan yang berasal dari kegiatan

perusahaan. Sedangkan sumber dana eksternal berasal dari pemilik

yang merupakan komponen modal sendiri dan dana yang berasal dari

para kreditur yang merupakan modal pinjaman atau hutang. Modal

dalam suatu bisnis merupakan salah satu sumber kekuatan untuk dapat

melaksanakan aktivitasnya.

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya selalu berupaya

untuk menjaga keseimbangan finansialnya. Struktur modal berasosiasi

dengan profitabilitas,struktur modal perusahaan merupakan komposisi

hutang dengan ekuitas. Dana yang berasal dari hutang mempunyai

biaya modal dalam bentuk biaya bunga. Dana yang berasal dari ekuitas

mempunyai biaya modal berupa deviden.

Perusahaan akan memilih sumber dana yang paling rendah biayanya di

antara berbagai alternatif sumber dana yang tersedia. Komposisi

hutang dan ekuitas yang tidak optimal akan mengurangi profitabilitas

perusahaan dan sebaliknya. Penentuan struktur modal merupakan

kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka

memperoleh sumber dana untuk aktivitas operasional perusahaan.

Keputusan yang diambil oleh manajemen dalam pencarian sumber

dana tersebut sangat dipengaruhi oleh para pemilik atau pemegang

saham. Sesuai dengan tujuan utama perusahaan adalah untuk
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meningkatkan kemakmuran para pemegang saham, maka setiap

kebijakan yang akan diambil oleh pihak manajemen selalu dipengaruhi

oleh keinginan para pemegang saham (Brigham, 1983).

Ang (1997), setelah struktur modal ditentukan, maka perusahaan

selanjutnya akan menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk

operasional perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dikatakan

menguntungkan jika return yang diperoleh dari hasil operasional

tersebut lebih besar daripada biaya modal (cost of capital), biaya

modal ini merupakan rata-rata tertimbang dari biaya pendanaan (cost

of funds) yang terdiri dari biaya (bunga) pinjaman dan biaya modal

sendiri.

Biaya modal sendiri terdiri dari dividen yang dibayarkan kepada

pemegang saham biasa dan dividend kepada pemegang saham

preferen, biaya pinjaman merupakan biaya bunga bersih (setelah

dikurangi tarif pajak). Besarnya komposisi dari hutang dan modal

sendiri serta biaya yang ditimbulkan itulah yang perlu

dipertimbangkan oleh manajemen, apakah akan memperbesar rasio

hutang, ataukah memperkecil rasio hutang. Peningkatan rasio hutang,

apabila biaya hutang relatif lebih kecil daripada biaya modal sendiri,

demikian sebaliknya.

2.1.4. Profitabilitas

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Laba

sangat berperan penting untuk masa depan perusahaan. Oleh karena itu
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perusahaan harus mempunyai kemampuan atau profitabilitas yang baik

untuk menjamin masa depan perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Winarno (2012), menyatakan bahwa profitabilitas merupakan

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Kasmir (2011) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai rasio yang

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari

keuntungan. Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat

efektivitas manajemen suatu perusahaan.

Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan

pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini

menunjukkan efisiensi perusahaan. Dari beberapa pengertian

profitabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan selama periode tertetu

dalammenghasilkan laba. Sehingga profitabilitas perusahaan

menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang

menghasilkan laba tersebut.

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung

profitabilitas adalah Earning per Share (EPS) atau laba per lembar

saham. EPS adalah rasio yang mengukur pendapatan bersih perusahaan

pada suatu periode dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
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Rasio ini berguna dalam membandingkan risiko dan pendapatan per

lembar saham perusahaan dengan perusahaan lain. saat investor

mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan, tidak cukup dengan

mengetahui kenaikan atau penurunan income perusahaan, namun juga

harus mencermati bagaimana perubahan income tersebut

mempengaruhi investasinya. Laba per lembar saham atau Earning Per

Share merupakan dasar dalam pemberian deviden.

2.1.5. Tingkat Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan didalam membayar hutang jangka pendek

yang telah jatuh tempo. Perusahaan yang dapat segera mengembalikan

utang-utangnya akan mendapat kepercayaan dari kreditur untuk

menerbitkan utang dalam jumlah yang besar. Riyanto (1995)

menyatakan bahwa kebutuhan dana untuk aktiva lancar pada

prinsipnya dibiayai dengan kredit jangka pendek. Sehingga semakin

likuid suatu perusahaan, maka semakin tinggi penggunaan hutangnya.

Ozkan (2001) menemukan bahwa ada hubungan positif antara

likuiditas perusahaan dengan leverage.

2.2. Penelitian Terdahulu

Studi secara empiris mengenai return saham telah banyak dilakukan

diantaranya:
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1. Raden (2011) meneliti tentang analisis pengaruh rasio keuangan terhadap

return saham pada perusahaan non bank. Dengan hasil penelitian variabel

current ratio, debt to equity ratio, return on aset tidak berpengaruh

signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel total aset turn over

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham.

2. Jhony (2012) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Earning

Per Share (EPS), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA),

Return On Equity (ROE) Terhadap Return Saham. Dalam penelitiannya

tersebut variabel DER tidak berpengaruh terhadap return saham.

sedangkan ROA, ROE, dan EPS berpengaruh terhadap return saham.

3. Ivanturioski (2012) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, struktur

modal, manajemen laba dan likuiditas terhadap return saham, studi

empiris pada perusahaan finance di BEI. Dalam penelitiannya tersebut

menghasilkan bahwa Profitabilitas yang diukur dengan Earning Per Share

tidak berpengaruh terhadap return saham. Struktur modal sebagai bentuk

kinerja perusahaan yang diukur dengan debt to equity ratio berpengaruh

negatif terhadap return saham. Informasi mengenai manajemen laba tidak

berpengaruh terhadap return saham, dan likuiditas saham yang diukur

dengan frekuensi perdagangan saham berpengaruh positif terhadap return

saham.

4. Arista (2012) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

return saham pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI dengan

hasil penelitian DER dan PBV berpengaruh signifikan terhadap return
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saham. Sementara variabel ROA dan EPS tidak berpengaruh signifikan

terhadap retun saham.

5. Amanah (2014) meneliti tentang Pengaruh rasio likuiditas dan rasio

profitabilitas terhdap return saham. Hasil penelitian terdapat tiga variabel

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham yaitu Current

Ratio, Quick Ratio, dan ROA. Sedangkan variabel ROE mempunyai

pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti Variabel Analisis Hasil

Raden
(2011)

Current Ratio (CR),
Debt To Equity Ratio
(DER), Return On
Aset (ROA), Return
Saham

Regresi
Linear
Berganda.

variabel Current Ratio
(CR), Debt To Equity
Ratio (DER), Return
On Aset (ROA) tidak
berpengaruh signifikan
terhadap return saham,
sedangkan variabel
total aset turn over
memiliki pengaruh
yang signifikan
terhadap return saham.

Jhony
(2012)

Earning Per Share
(EPS), Debt To
Equity Ratio (DER),
Return On Asset
(ROA), Return On
Equity (ROE), Return
Saham

Regresi
Linier
Berganda

DER tidak berpengaruh
terhadap return  saham.
sedangkan  variabel
ROA, ROE, dan EPS
berpengaruh terhadap
return saham

Ivanturioski
(2012)

profitabilitas, struktur
modal, manajemen
laba, likuiditas, return
saham.

Regresi
Linear
Berganda

Profitabilitas (EPS)
tidak berpengaruh
sedangkan Struktur
modal (DER)
berpengaruh negatif
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terhadap return saham.
manajemen laba tidak
berpengaruh terhadap
return saham, dan
likuiditas saham
berpengaruh positif
terhadap return saham.

Arista
(2012)

Rasio DER ,PBV,
ROA, EPS dan return
saham

Regresi
Berganda

DER dan PBV
berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
variabel ROA dan EPS
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
retun saham.

Amanah
(2014)

Likuiditas,
profitabilitas dan
return saham

Regresi
Linear
Berganda

pengaruh variabel
bebas (Current Ratio
(X1) Quick Ratio (X2),
ROA (X3), dan ROE
(X4)) terhadap return
saham (Y) didapatkan
bahwa terdapat tiga
variabel yang
mempunyai pengaruh
signifikan terhadap
return saham yaitu
current ratio, quick
ratio, dan ROA.
Sedangkan variabel
ROE mempunyai
pengaruh yang tidak
signifikan terhadap
retutn saham.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014 yang

berjumlah 42 perusahaan. Sedangkan untuk pengambilan sampel pada

penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan

penelitian. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam

penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan perbankan yang terdaftar di

BEI dan dan tidak mengalami delisting selama periode pengamatan dari

tahun 2011-2014.

2. Menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan dari tahun

2011-2014.

3. Perusahaan yang mempublikasikan data harga saham pada periode

pengamatan dari tahun 2011-2014.

4. Perusahaan memiliki  data variabel baik dependen maupun independen

yang tidak memiliki data ekstrim selama periode pengamatan.

5. Perusahaan yang mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dalam

penelitian ini.
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Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel tersebut, maka perusahaan yang

memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 25

perusahaan perbankan yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Daftar Sampel Perusahaan Perbankan Periode 2011-2014

No Kode
Saham

Nama Emiten

1. AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
2. BABP Bank MNC Internasional Tbk
3. BACA Bank Capital Indonesia Tbk
4. BBCA Bank Central Asia Tbk
5. BBKP Bank Bukopin Tbk
6. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
7. BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
8. BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
9. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk
10. BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk
11. BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan

Banten Tbk

12. BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk
13. BNBA Bank Bumi Arta Tbk
14. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk
15. BNII Bank Maybank Indonesia Tbk
16. BNLI Bank Permata Tbk
17. BSIM Bank Sinarmas Tbk
18. BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
19. BVIC Bank Victoria International Tbk
20. INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk

21. MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk
22. MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk
23. MEGA Bank Mega Tbk
24. NISP Bank OCBC NISP Tbk
25. PNBN Bank Pan Indonesia Tbk

Sumber : www.sahamoke.com (data diolah)
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3.2.Data Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan

perusahaan perbankan. Data–data yang diperlukan antara lain adalah

data sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan laporan

keuangan tahunan perusahaan diperoleh dari website Indonesia Stock

Exchange (IDX).

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik observasi dokumentasi dengan melihat laporan

keuangan perusahaan sampel yang didapatkan dari berbagai sumber

antara lain data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dari literatur,

jurnal-jurnal dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan dalam

penelitian.

3.3. Operasional Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat (Y) yaitu variabel yang menjadi

perhatian utama peneliti dan diperkirakan nilainya (Sekaran, 2007).

Variabel terikat (dependent variabel) yaitu variabel dimana faktor

keberadaannya dipengaruhi oleh variabel bebas.
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Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return

saham. Pada penelitian ini return saham diukur dengan actual return

yakni selisih antara harga saham periode sekarang dengan harga saham

periode sebelumnya dibagi harga saham pada periode sebelumnya atau

dapat juga dinyatakan sebagai berikut (Tandelilin, 2001) :

Rt =
1

)1(




Pt

PtPt

Keterangan :

Rt = Return saham pada periode ke-t

Pt = Harga saham pada periode t

Pt-1 = Harga saham periode sebelum t

Berdasarkan rumus diatas dapat dilihat jika return saham yang tinggi

menunjukkan bahwa harga saham periode sekarang lebih besar

dibandingkan dengan harga saham periode sebelumnya, sebaliknya jika

return saham yang rendah menunjukkan bahwa harga saham periode

sekarang lebih kecil daripada harga saham periode sebelumnya.

3.3.2. Variabel Independen

Variabel independen atau bebas (X) yaitu variabel penduga dalam

penelitian yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau

negatif (Sekaran, 2007). Dalam penelitian ini variabel independen nya

adalah Struktur Modal, Profitabilitas, dan Tingkat Likuiditas.
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a. Struktur Modal (X1)

Struktur modal menggambarkan penggunaan hutang dalam

pendanaan. Proporsi hutang atas modal dapat diukur menggunakan

salah satu jenis rasio leverage yaitu Debt To Equity Ratio (DER),

dimana DER adalah perbandingan antara total hutang dan total

modal. Dengan rumus perhitungan nya sebagai berikut:

DER = ( ) 100%
semakin kecil rasio hutang modal maka semakin baik dan untuk

keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari

jumlah hutang atau minimal sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa

debt to equity ratio merupakan perbandingan antara total hutang

(hutang lancar dan hutang jangka panjang) dan modal yang

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada.

b. Profitabilitas (X2)

Profitabilitas adalah gambaran kinerja perusahaan. Profitabilitas

perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba dengan sumber ekonomi yang dimiliki dalam suatu periode

tertentu. Profitabilitas perusahaan dapat menggambarkan prospek

perusahaan untuk masa mendatang dalam mengahasilkan aliran kas,

sehingga mampu mendatangkan kemakmuran bagi investor baik

dalam bentuk deviden atau capital gain.
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Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Earning

Per Share (EPS). Karena EPS dapat digunakan untuk melihat

bagaimana perubahan profitabilitas mempengaruhi investasi,

sehingga dapat mengukur seberapa return yang akan diperoleh dari

investasi yang dilakukan, yaitu menggambarkan tingkat

pengembalian modal untuk setiap satu lembar saham. Earning Per

Share (EPS) atau laba per lembar saham adalah rasio yang mengukur

pendapatan bersih perusahaan pada suatu periode dibagi dengan

jumlah saham yang beredar. EPS dapat diukur dengan rumus sebagai

berikut (Eduardus, 2001):

EPS =
( )

Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus EPS  tersebut karena

pada laporan keuangan telah diketahui laba bersih dengan jumlah

saham beredar yang dimiliki oleh setiap perusahaan pada setiap

tahunnya, sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung EPS.

Pada penelitian sebelumnya juga banyak peneliti yang menggunakan

rumus tersebut. Rasio ini berguna dalam membandingkan risiko dan

pendapatan perlembar saham perusahaan dengan perusahaan lain.

Ketika investor mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan, tidak

cukup dengan mengetahui kenaikan atau penurunan income

perusahaan, namun juga harus mencermati bagaimana perubahan

income tersebut mempengaruhi investasinya. Laba per lembar saham

atau Earning Per Share merupakan dasar dalam pemberian deviden.
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c. Tingkat Likuiditas (X3)

Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih.

Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya

pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah

diajukan. Semakin besar rasio ini maka semakin likuid. Pengukuran

tingkat likuiditas pada penelitian ini menggunakan quick rasio. Quick

rasio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam

memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan

giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang

dimiliki oleh suatu bank. Rumus untuk mencari quick rasio sebagai

berikut:

QR = x 100%

Untuk mencari Cash Aset didapat dari menjumlahkan kas, giro pada

bank indonesia, dan giro pada bank lain. Selanjut nya total deposito

diperoleh dari penjumlahan giro, tabungan dan deposito berjangka.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui

gambaran dari data yang akan digunakan. Analisa statistik deskriptif

yang digunakan terdiri atas:
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1. Mean (nilai rata-rata) yakni nilai rata-rata dari data yang diamati.

2. Maximum (nilai tertinggi) yakni mengetahui nilai tertinggi dari data

3. Minimum (nilai terendah) yakni mengetahui nilai terendah dari data.

4. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui variabilitas dari

penyimpangan terhadap nilai rata – rata.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian regresi dilakukan, terlebih dahulu perlu dilakukan

pegujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data

yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi.

Pengujian ini meliputi sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya

memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Uji normalitas

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S) dengan bantuan

program komputer SPSS. Prosedur uji normalitas data adalah

sebagai berikut:

1) Meregresi fungsi empirik, dan diperoreh nilai residual.

2) Menganalisis nilai residual dengan metode uji one-sample

Kolmogorov-Smirnov

3) Kesimpulan, apabila nilai Asymp. Sig (2 tailed) > 0,05 atau 5%

maka residual berdistribusi normal.
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b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang

baik sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Multikolinearitas berarti ada hubungan linear yang sempurna atau

pasti antar beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi,

sehingga kofisien regresi tidak tentu dan kesalahan menjadi tidak

terhingga.

c. Uji Autokorelasi

uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1

(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji yang

digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah Durbin

Watson (DW).

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah model

regresi dengan tujuan apabila suatu regresi terjadi ketidaksamaan

varians dari residual dan pengamatan. Jika varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut dengan

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.
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Masalah heteroskedastisitas sering terjadi pada data silang

(crossection) daripada runtut waktu (time series).

Heteroskedastisitas timbul karena adanya pelanggaran terhadap

asumsi klasik dan karena adanya data yang outlier. Dalam

perhitungan heteroskedastisitas dapat dilakukan dalam banyak

model salah satunya menurut Ghozali (2009) adalah menggunakan

uji glejser. Pengujian dengan uji Glejser yaitu meregresi nilai

absolut residual sebagai variabel dependen terhadap masing-masing

variabel independen.

3.5. Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau

lebih variabel independen (X1, X2,....Xn) dengan variabel dependen (Y).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen. apakah masing-masing variabel

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan

atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3+e

Keterangan :

Y    = return saham

a     = Konstanta

b     = Koefisien regresi dari masing-masing variabel independen
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X1 = Struktur Modal

X2 = Profitabilitas

X3 = Tingkat Likuiditas

e = Erorr

3.6. Rancangan Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Uji determinasi adalah untuk mengukur proporsi variasi dari variabel

dependen yang dijelaskan oleh variabel independen atau ukuran yang

menyatakan kontribusi dari variabel independen, dalam menjelaskan

pengaruhnya terhadap variabel dependen. Adjusted r square berarti sudah

disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup

dalam perhitungan adjusted r square. Nilai adjusted r square yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variasi variabel dependen amat terbatas. Penelitian ini menggunakan lebih

dari satu variabel independen, maka untuk mengukur pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen digunakan adjusted r square

(Ghozali, 2009).

b. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk

mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan

menggunakan uji-t dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan:
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a.) Ho diterima dan Ha ditolak apabila t-hitung < t-tabel dengan tingkat

kepercayaan sebesar (α). Artinya varibel-variabel bebas tidak dapat

menerangkan variabel terikat, dimana tidak terdapat pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilaukan dengan tingkat

kepercayaan sebesar (α).

b.) Ho ditolak dan Ha diterima apabila t-hitung > t-tabel dengan tingkat

kepercayaan sebesar (α). Artinya variasi variabel bebas dapat

menerangkan variabel terikat, dimana terdapat pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat

kepercayaan sebesar (α).

c. Uji Signifikan Simultan (Uji f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang

dimasukkan di dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan melihat

besarnya nilai probabilitas signifikansinya. Jika nilai probabilitas

signifikansinya kurang dari lima persen maka variabel independen akan

berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap variabel dependen

(Ghozali, 2001). Dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai sig < α.

Dengan kriteria pengujian dilakukan dengan membandingkan Fhitung <

Ftabel:

a. Fhitung < Ftabel maka Ho diterima, Hi ditolak = tidak ada pengaruh

signifikan.

b. Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak, Hi diterima = ada pengaruh signifikan.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari

struktur modal, profitabilitas, dan tingkat likuiditas terhadap return saham

pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014.

Berdasarkan hasil dan analisis data yang dijelaskan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur modal sebagai bentuk kinerja perusahaan yang diukur dengan

Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap return

saham, Maka hipotesis pertama tidak terdukung. Artinya, informasi

kinerja perusahaan dari segi struktur modal dengan alat ukur DER

tidak mempengaruhi reaksi pasar / investor sehingga tidak

mempengaruhi return saham.

2. Profitabilitas yang diukur dengan Earning Per Share (EPS)

berpengaruh positif terhadap return saham, Maka hipotesis kedua

terdukung. Artinya, informasi kinerja perusahaan dari segi

profitabilitas dengan alat ukur rasio EPS mempengaruhi reaksi pasar /

investor. Hal ini berarti investor bisa menggunakan informasi tentang

EPS perusahaan untuk mengestimasi return yang akan mereka terima.
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3. Tingkat Likuiditas dengan alat ukur Quick Ratio (QR) berpengaruh

negatif terhadap return saham , Maka hipotesis ketiga terdukung.

Artinya karakteristik perusahaan dari segi tingkat likuiditas yang

diukur dengan QR mempengaruhi reaksi pasar / investor sehingga

berpengaruh terhadap return saham.

4. Hasil analisis dengan menggunakan uji F dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas dan tingkat

likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Maka

hipotesis terdukung. Hal ini terbukti dengan nilai F hitung sebesar

4.834 dan signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi tersebut lebih

kecil dari 0,05.

5. Hasil uji Adjusted R Square pada penelitian ini diperoleh sebesar

0,104. Hal ini menunjukkan bahwa return saham dipengaruhi oleh

DER, EPS, dan QR sebesar 10,4%, sedangkan sisanya sebesar 89,6%

dipengaruhi oleh variabel lain.

6. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa return perusahaan

ditentukan oleh profitabilitas dan tingkat likuiditas perusahaan.

Simpulan tersebut sesuai dengan teori multi faktor bahwa setiap

kinerja keuangan yang dilakukan suatu perusahaan berpengaruh

terhadap penilaian perusahaan di mata investor. Sementara struktur

modal tidak mendukung teori multi faktor yakni tidak berpengaruh

terhadap return saham. Hal ini disebabkan keterbatasan data yang

digunakan sehinggga tidak berpengaruh terhadap retun saham.
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5.2. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyampaikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya

a. Peneliti selanjutnya sebaik nya menambah jumlah sampel penelitian

dan memperpanjang periode pengamatan penelitian agar hasil yang

didapat lebih akurat dan bervariasi.

b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel independen atau

dapat mengganti variable independen yang tidak signifikan dengan

variabel lain yang dapat mempengaruhi besarnya return saham

perusahaan. Dengan demikian hasil yang diharapkan lebih akurat.

2. Bagi  investor

Bagi para investor yang ingin memperoleh return dalam berinvestasi di

pasar modal, khususnya pada perusahaan perbankan sebaiknya tidak hanya

memperhatikan struktur modal, Profitabilitas, dan tingkat likuiditas saja.

Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi return seperti resiko bisnis,

resiko pasar, ukuran perusahaan, inflasi, tingkat suku bunga, dan kondisi

ekonomi yang dapat digunanakan sebagai landasan dalam pengambilan

keputusan investasi.
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