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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Obyek Penelitian

4.1.1.Gambaran Obyek Penelitian

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat

diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor industri (Bisnis Indonesia,29 Des

2010), yaitu:

1. Pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan, yang terdiri dari 15 perusahaan.

2. Pertambangan, yang terdiri dari 29 perusahaan.

3. Industri Dasar dan Kimia, yang terdiri 59 perusahaan

4. Aneka Industri, yang terdiri dari 46 perusahaan.

5. Industri Barang Konsumsi, yang terdiri dari 34 perusahaan

6. Properti dan Real Estate, terdiri dari 40 perusahaan, dan Konstruksi Bangunan

yang terdiri 8 perusahaan

7. Infrastruktur, utilitas, dan transportasi, yang terdiri dari 32 perusahaan.

8. Keuangan, yang terdiri dari 71 perusahaan.

9. Perdagangan, Jasa, dan Investasi, yan yang terdiri dari 89 perusahaan

Salah satu sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah

sektor industri yang terdiri dari perusahaan real estate dan property. Jumlah

perusahaan yang ada dalam kelompok jumlahnya cukup besar, dimana hal ini

menyiratkan bahwa sektor Real Estate dan property merupakan sektor industri

yang diminati oleh banyak pelaku usaha di Indonesia dan prospeknya cukup bagus
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karena jumlah pemain yang ada di dalam bisnis ini sangat besar, yaitu 40

perusahaan yang daftarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.
Daftar Perusahaan Properti dan Real Estate Listing BEI per Desember 2010
NO. Nama Listing Nama Perusahaan
1. APLN Agung Podomoro Land Tbk
2. ASRI Alam Sutera Realty Tbk
3. BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk
4. BCIP Bumi Citra Permai Tbk
5. BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk
6. BKDP Bukit Darmo Property Tbk
7. BKSL Sentul City (d/h Bukit Sentul Tbk)
8. BSDE Bumi Serpong Damai Tbk
9. CKRA Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk
10. COWL Cowell Development Tbk
11. CTRA Ciputra Development Tbk
12. CTRP Ciputra Property Tbk
13. CTRS Ciputra Surya Tbk
14. DART Duta Anggada Realty Tbk
15. DILD Dharmala Intiland Tbk
16. DUTI Duta Pertiwi Tbk
17. ELTY Bakrieland Development Tbk
18. FMII Fortune Mate Indonesia Tbk
19. GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk
20. GPRA Perdana Gapura Prima Tbk
21. JIHD Jakarta International Hotel & Development Tbk
22. JRPT Jaya Real Property Tbk
23. KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk
24. KPIG Global Land Development Tbk
25. LAMI Lamicitra Nusantara Tbk
26. LCGP Laguna Cipta Griya Tbk
27. LPCK Lippo Cikarang Tbk
28. LPKR Lippo Karawaci Tbk
29. MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk
30. MKPI Metropolitan Kentjana Tbk
31. OMRE Indonesia Prima Property Tbk
32. PTRA New Century Development Tbk
33. PUDP Pudjiadi Presatige Limited Tbk
34. PWON Pakuwon Jati Tbk
35. PWSI Panca Wiratama Sakti Tbk
36. RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
37. RDTX Roda Vivatex Tbk
38. SIIP Suryainti Permata Tbk
39. SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk
40. SMRA Summarecon Agung

Sumber : Bisnis Indonesia, Des 2010
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Dari 40 perusahaan real estate dan properti yang tercatat di sebagai emiten

di Bursa Efek Indonesia, 33 perusahaan diantaranya diambil dengan metode

purpossive sampling sebagai sampel dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh Price Earning Ratio (PER), Price to Book

Value (PBV), dan Return on Equity (ROE) terhadap Return Saham. Sampel

tersebut memiliki syarat dimana saham-sahamnya telah aktif diperdagangkan di

BEI mulai tahun 2006-2010.  Perusahaan-perusahaan real estate dan property

yang menjadi sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Daftar Perusahaan Properti dan Real Estate sebagai Sampel Penelitian

NO. Nama Listing Nama Perusahaan
1. BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk
2. BKSL Sentul City Tbk
3. BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk
4. CKRA Citra Kebun Raya Agri Tbk
5. CTRA Ciputra Development Tbk
6. DART Duta Anggada Realty Tbk
7. DILD Intiland Development Tbk
8. DUTI Duta Pertiwi Tbk
9. ELTY Bakrieland Development Tbk
10. GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk
11. JIHD Jakarta International Hotels & Development Tbk
12. JRPT Jaya Real Property Tbk
13. JSPT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk
14. KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk
15. KPIG Global Land Development Tbk
16. LAMI Lamicitra Nusantara Tbk
17. LPCK Lippo Cikarang Tbk
18. LPKR Lippo Karawaci Tbk
19. MAMI Mas Murni Indonesia Tbk
20. MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk
21. MTSM Metro Realty Tbk
22. OMRE Indonesia Prima Property Tbk
23. PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk
24. PNSE Pudjiadi & Sons Tbk
25. PTRA New Century Development Tbk
26. PUDP Pudjiadi Prestige Tbk
27. PWSI Panca Wiratama Sakti Tbk

Bersambung ke halaman 37
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28. RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk
29. RODA Royal Oak Development Asia Tbk
30. SIIP Suryainti Permata Tbk
31. SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk
32. SMRA Summarecon Agung Tbk.
33. SSIA Surya Semesta Internusa Tbk

4.1.2.Deskripsi Data Hasil Penelitian

Sebelum menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif,

yang berfungsi  untuk mengetahui dari identitas dari sampel. Statistik deskriptif

dari sampel penelitian disajikan dalam tabel 4.1

Berdasarkan pemilihan sampel yang telah dilakukan secara purposive

sampling tersebut maka perusahaan yang memenuhi syarat sebanyak 33

perusahaan. Ketiga puluh tiga (33) perusahaan tersebut menjadi objek penelitian

selama lima tahun yaitu 2006 sampai 2010 dengan menggunakan data tahunan.

Oleh karena itu keseluruhan jumlah yang menjadi sampel penelitian ini menjadi

165 data. Pada tabel 4.1 ditunjukkan bahwa jumlah data yang valid sebanyak 165,

hal ini berarti bahwa keseluruhan sampel yang menjadi obyek penelitian akan

diproses.

Tabel 4.3.
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

RETURN 165 -.90 6.05 .3765 1.08998

PER_SAHAM 165 -412.04 1698.99 21.4605 149.07496

PBV_SAHAM 165 -.05 126.01 1.7950 9.76929

DER_SAHAM 165 -2.24 1030.98 7.2762 80.18971

ROA_SAHAM 165 -18.97 19.47 2.6009 5.17541

ROE_SAHAM 165 -47.16 4504.34 33.6156 350.37955

Valid N (listwise) 165

Sumber: Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Sambungan dari halaman 36
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Nilai-nilai minimum menunjukkan nilai terendah yang dimiliki PER saham oleh

perusahaan sampel. PER saham memiliki nilai minimum sebesar -412, 04. Hal

ini dikarenakan pertumbuhan laba pada sampel perusahaan tertentu mengalami

penurunan yang cukup tajam, yang nantinya akan berdampak pada nilai PER yang

menjadi minus.  Nilai PER yang minimum ini mempengaruhi investor dalam

pengambilan keputusannya, dimana jika nilai tersebut terjadi maka investor

cenderung akan menghindari investasi pada perusahaan yang mengalaminya.

4.2. Analisis Uji Asumsi Klasik

Dalam menghasilkan suatu analisis data yang akurat, suatu persamaan

regresi sebaiknya memenuhi semua asumsi klasik.  Asumsi-asumsi klasik yang

harus dipenuhi antara lain terbebas dari uji normalitas data, uji multikolinearitas,

uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

4.2.1. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data.  Uji

normalitas akan dideteksi melalui analisa grafis yang dihasilkan melalui

perhitungan regresi dengan SPSS 17.  Santoso (2006), menyatakan bahwa dasar

pengambilan keputusan dari uji normalitas data, yaitu :

a. Jika data menyebar disekitasr garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar disekitas garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal
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ataukah tidak. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun

sebaliknya jika menyebar jauh berarti tidak memenuhi asumsi tersebut. Dari  hasil

pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa titik – titik data tersebar di sekitar

garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal .  Hal ini

menunjukkan bahwa model-model regresi layak digunakan untuk prediksi

variabel dependennya berdasarkan masukan variabel independennya.

Gambar 2.
Scatterplot Uji Normalitas

Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Jika dilakukan uji normalitas menggunakan One-sample Kolmogorov-

Smirnov, maka akan didapatkan hasil analisis data seperti pada tabel berikut :
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Tabel 4.4.
Uji normalitas menggunakan One-sample Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 33

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .22614524

Most Extreme Differences Absolute .104

Positive .104

Negative -.069

Kolmogorov-Smirnov Z .597

Asymp. Sig. (2-tailed) .868

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Dengan hipotesis : H0 = Galat menyebar secara normal

H1 = Galat tidak menyebar secara normal

Galat : residual atau sisa (kesalahan dalam menduga

parameter)

Dari hasil pengujian diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0.868 > 

(0.05), maka Ho diterima yaitu galat menyebar normal (asumsi normalitas

terpenuhi).

4.2.2. Uji Non Heteroskedastisitas

Uji non heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam

penelitian ini, yang akan digunakan adalah dengan mendeteksi ada tidaknya pola

tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu

Y  adalah residual (Y prediksi – Y aktual ) yang telah distandarized.
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Dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui ada tidaknya

heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik pengujiannya. Jika ada pola tertentu,

seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang,

melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 3.
Scatterplot Uji Non Heteroskedastisitas

Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa data (titik-titik)

menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4.2.3. Uji Non Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

linear ada korelasi antara kesalahaan penggangu pada periode t dengan kesalahan

pada periode t-1. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari

besarnya nilai Durbin-Watson pada output pengujian. Bila angka DW berada

diantara dL<DW<(4-dU) maka asumsi non autokorelasi terpenuhi.

Tabel 4.5.
Hasil dari Uji Non Autokorelasi

Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Berdasarkan hasil analisis ini, DW = 1,8233. Sehingga nilai DW berada

diantara dL (n=33, k=5) yang menunjukkan angka 1,270 dengan (4 – dU)

menunjukkan angka 2,1872 (1,270<DW<2,1872) sehingga dapat disimpulkan

bahwa autokorelasi tidak terjadi. Dengan demikian asumsi non autokorelasi

terpenuhi.

4.2.4.Uji Non Multikoloniearitas

Tujuan dari uji non multikoloniearitas adalah menguji apakah dalam regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen ataukah tidak. Menurut

Ghozali (2006), multikoloniearitas dapat dilihat dari variance inflation factor

(VIF), dimana nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya

multikoloniearitas adalah  dengan nilai VIF > 10.

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .782a .611 .539 .24620 1.823

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

b. Dependent Variable: saham
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Hasil analisis dari uji non multikolonieritas ini dapat ditunjukkan pada

tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6.
Hasil dari Uji Non Multikoloniearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 PER .198 5.038

PBV .196 5.105

DER .687 1.456

ROA .892 1.121

ROE .748 1.336

a. Dependent Variable: saham
Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Dari hasil analisis dengan menggunakan kelima variabel independen yaitu

PER, PBV, DER, ROA dan ROE, nilai VIF semuanya berada kurang dari 10

(VIF<10), sehingga diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel independen

bersifat non multikolinieritas (asumsi uji non multikolinieritas terpenuhi).

4.3. Pengujian Hipotesis

Adapun pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan model persamaan regresi

yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk

mengetahui pengaruh atau tingkat signifikansi dari variabel independen terhadap

variabel dependen dalam persamaan regresi tersebut. Untuk menguji hipotesis

dilakukan uji t untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel bebas

terhadap variabel terikat dan uji F untuk menguji pengaruh variabel-variabel
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bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat juga. Hasil pengujian tersebut

disajikan berikut :

4.3.1. Analisis Regresi

Pengolahan data dengan menggunakan model autoregressive dilakukan

dengan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan

variabel dependen, melalui hubungan variabel PER, PBV, DER, ROA, dan ROE

terhadap return saham diasumsikan sebagai cerminan faktor kelambanan dari

semua variabel independen.  Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.
Hasil dari Analisis Regresi

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1(Constant) .212 .063 3.381 .002

PER .231 .173 .360 1.337 .193 .198 5.038

PBV -.017 .011 -.436 -1.608 .119 .196 5.105

DER .013 .013 .136 .940 .355 .687 1.456

ROA .136 .023 .759 5.972 .000 .892 1.121

ROE -.027 .088 -.043 -.313 .757 .748 1.336

a. Dependent Variable: saham
Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Variabel dependen pada regresi ini adalah return saham sedangkan

variabel independen adalah PER, PBV, DER, ROA, dan ROE.

Return Saham = 0,212 + 0,231PER – 0,017PBV + 0,13DER + 0,136ROA – 0,27ROE

Dengan keterangan sebagai berikut :
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a. Nilai konstan sebesar 0,212 menunjukkan bahwa apabila tidak ada

variabel independen maka nilai return saham 0,212.

b. Nilai b1 = + 0,231, nilai parameter atau koefisien regresi menunjukkan

bahwa setiap variabel PER meningkat 1%, maka return saham akan

mengalami peningkatan sebesar 0,231 kali.

c. Nilai b2 = -0,017, nilai parameter atau koefisien regresi menunjukkan

bahwa setiap variabel PBV meningkat 1%, maka return saham akan

mengalami penurunan sebesar 0,017 kali.

d. Nilai b3 = + 0,013, nilai parameter atau koefisien regresi menunjukkan

bahwa setiap variabel DER meningkat 1%, maka return saham akan

mengalami peningkatan sebesar 0,013 kali.

e. Nilai b4 = + 0, 136, nilai parameter atau koefisien regresi menunjukkan

bahwa setiap variabel ROA meningkat 1%, maka return saham akan

mengalami peningkatan sebesar 0,136 kali

f. Nilai b5 = - 0,27, nilai parameter atau koefisien regresi menunjukka

bahwa setiap variabel ROE meningkat 1%, maka return saham mengalami

penurunan sebesar 0,27 kali.

4.3.2. Uji t (Analisis Hubungan Secara Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji statistik

t ini diperlukan untuk mencari nilai ke-signifikan-an suatu varibel independen

terhadap variabel dependen.  Hasil analisis uji statistik t ini dapat ditunjukkan

pada tabel 4.8 berikut ini :
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Tabel 4.8.
Hasil dari Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .212 .063 3.381 .002

PER .231 .173 .360 1.337 .193

PBV -.017 .011 -.436 -1.608 .119

DER .013 .013 .136 .940 .355

ROA .136 .023 .759 5.972 .000

ROE -.027 .088 -.043 -.313 .757

a. Dependent Variable: saham
Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Dari tabel tersebut menunjukkan secara parsial bahwa hanya variabel

independen ROA saja yang berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Sedangkan variabel lainnya berupa PER, PBV, DER, dan ROE tidak berpengaruh

signifikan terhadap return saham. ROA berpengaruh signifikan terhadap return

saham, dikarenakan ROA memiliki nilai signifikansi t (sig.t) sebesar 0,0000

dimana signifikansi ini jauh lebih kecil daripada level signifikansi yang digunakan

(0,05).

4.3.3 Uji F (Analisis Hubungan Secara Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan semua variabel bebas yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel terikat.

Uji statistik F ini diperlukan untuk mencari nilai ke-signifikan-an variabel

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.  Hasil analisis uji F

ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut ini :
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Tabel 4.9.
Hasil dari Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 2.571 5 .514 8.484 .000a

Residual 1.637 27 .061

Total 4.208 32

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

b. Dependent Variable: saham
Sumber : Output Pengolahan Data dengan menggunakan SPSS 17

Dari tabel tersebut, diperoleh F hitung sebesar 8,484 sedangkan angka

signifikansi F hitung adalah 0,000.  Hasil regresi ini menjelaskan bahwa variabel

independen yang terdiri dari PER, PBV, DER, ROA, dan ROE secara simultan

mempengaruhi return saham.  Hal ini dapat dilihat dari angka signifikansi F

hitung yang lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05)

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka secara

terperinci dihasilkan pengujian sebagai berikut :

Pada hipotesis yang pertama (H1) yang menyatakan “Rasio Pasar yang

berupa PER pada Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengembalian Investasi berupa Return Saham” tidak terbukti.  Hasil penelitian

menyatakan bahwa PER tidak signifikansi terhadap return saham.  Besarnya

signifikansit (sig.t) sebesar 0,193 dimana signifikansi ini lebih besar dari level

signifikansi yang digunakan (0,05).  Hasil ini mengindikasikan bahwa PER pada

perusahaan properti dan real estate cenderung tidak berpengaruh dengan return
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saham.  Peningkatan return saham dapat dipengaruhi oleh variabel lain selain

PER secara parsial.

Pada hipotesis yang kedua (H2) yang menyatakan bahwa “Rasio Pasar

yang berupa PBV pada Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat

Pengembalian Investasi berupa Return Saham” tidak terbukti.  Hasil penelitian

menyatakan bahwa PBV tidak signifikansi terhadap return saham.  Besarnya

signifikansit (sig.t) sebesar 0,119 dimana signifikansi ini lebih besar dari level

signifikansi yang digunakan (0,05).  Hasil ini mengindikasikan bahwa PBV pada

perusahaan properti dan real estate cenderung tidak berpengaruh dengan return

saham.  Peningkatan return saham ini dapat dipengaruhi oleh variabel lain selain

PBV secara parsial juga.

Pada hipotesis yang ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “Rasio

solvabilitas yang berupa DER pada Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

Tingkat Pengembalian Investasi berupa Return Saham” tidak terbukti.  Hasil

penelitian menyatakan bahwa DER tidak signifikansi terhadap return saham.

Besarnya signifikansit (sig.t) sebesar 0,355 dimana signifikansi ini lebih besar dari

level signifikansi yang digunakan (0,05).  Hasil ini mengindikasikan bahwa DER

pada perusahaan properti dan real estate cenderung tidak berpengaruh dengan

return saham.  Peningkatan return saham ini dapat dipengaruhi oleh variabel lain

selain DER secara parsial juga

Pada hipotesis yang keempat (H4) yang menyatakan bahwa “Rasio

profitabilitas yang berupa ROA pada Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

Tingkat Pengembalian Investasi berupa Return Saham” telah terbukti.  Hasil

penelitian menyatakan bahwa ROA memiliki signifikansi terhadap return saham.
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Besarnya signifikansit (sig.t) sebesar 0,000 dimana signifikansi ini lebih kecil dari

level signifikansi yang digunakan (0,05).  Hasil ini mengindikasikan bahwa ROA

pada perusahaan properti dan real estate berpengaruh signifikan dengan return

saham.  Peningkatan ROA ini dapat meningkatkan return saham pada perusahaan

properti dan real estate.

Pada hipotesis yang kelima (H5) yang menyatakan bahwa “Rasio

Profitabilitas yang berupa ROE pada Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

Tingkat Pengembalian Investasi berupa Return Saham” tidak terbukti.  Hasil

penelitian menyatakan bahwa ROE tidak signifikansi terhadap return saham.

Besarnya signifikansi t (sig.t) sebesar 0,757 dimana signifikansi ini lebih besar

dari level signifikansi yang digunakan (0,05).  Hasil ini mengindikasikan bahwa

ROE pada perusahaan properti dan real estate cenderung tidak berpengaruh

dengan return saham.  Peningkatan return saham ini dapat dipengaruhi oleh

variabel lain selain ROE secara parsial juga.

Pada hipotesis yang keenam (H6) yang menyatakan “Rasio Pasar

(PER,PBV), Solvabilitas (DER) dan Profitabilitas (ROA,ROE) pada perusahaan

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengembalian

Investasi Berupa Return Saham” telah terbukti. Hasil analisis menunjukkan

bahwa variabel rasio pasar (PER,PBV), rasio solvabilitas (DER), dan rasio

profitabilitas (ROA,ROE) bersama-sama secara signifikan memiliki pengaruh

terhadap return saham properti dan real estate. Besarnya signifikasni t (sig.t)

sebesar 0,000 dimana signifikansi ini lebih kecil dari level signifikansi yang

digunakan (0,05).  Hasil ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen
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secara bersama-sama mempengaruhi return saham perusahaan.  Peningkatan

variabel-variabel ini akan mampu meningkatkan return saham perusahaan.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Price

Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), Debt Equity Ratio (DER), Return

On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap

return saham properti dan real estate.  Hasil ini konsisten dengan penelitian yang

dilakukan Suharli dan Oktorina (SNA VIII Solo, 2005), berdasarkan hasil

penelitian yang mereka lakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian

investasi berupa dividen bagi investor dapat diprediksi melalui rasio profitabilitas,

likuiditas, dan leverage (hutang) dari perusahaan investee. Pada penelitian ini

menunjukkan bahwa rasio keuangan yang berupa rasio pasar, rasio hutang, dan

rasio profitabilitas memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi yang diambil

oleh investor, meskipun variabel-variabel tersebut hanya sebagian dari faktor yang

menjadi dasar pertimbangan investor dalam melakukan investasi, yaitu hanya

sebesar 61,1 %.  Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2006-2010 fluktuasi harga

saham banyak juga dipengaruhi oleh informasi makroekonomi terutama informasi

mengenai krisis finansial yang mempengaruhi kondisi pasar modal di seluruh

dunia, karena indeks harga saham gabungan negara maju akan mempengaruhi

indeks harga saham pada negara berkembang (Wondabio, 2006)

Secara parsial hanya variabel Return On Assets (ROA) yang berpengaruh

signifikan positif terhadap return saham, sedangkan variabel Price Earning Ratio

(PER), Price Book Value (PBV), Debt Equity Ratio (DER), dan Return On Equity
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(ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.  Hal ini menunjukkan

bahwa investor cenderung berorientasi jangka pendek dengan memilih perusahaan

yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi, dengan pengelolaan yang baik,

perusahaan yang mempunyai aset lebih banyak akan mampu meningkatkan

kinerjanya pada periode yang akan datang, sehingga dapat memberikan return

yang lebih baik kepada investor.


