
BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan analisis terhadap data penelitian dan pembahasan 

mengenai  hasil.  Sebelum  melakukan  pembahasan  terhadap  hasil  penelitian,  akan 

dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum obyek penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan  penjelasan  mengenai  analisis return perusahaan  sampel  selama  periode 

penelitian.  Setelah itu akan dijabarkan hasil uji normalitas data dan hasil uji hipotesis 

serta intepretasinya.  Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan program 

aplikasi Microsoft exel dan SPSS (statistical package for social science).

4.1 Gambaran umum obyek penelitian

Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui  apakah terdapat  perbedaan  return 

saham  antara  kelompok  perusahaan  yang  terindikasi  financial  constraint dengan 

kelompok  perusahaan  non-financial  constraint.  Adanya  perbedaan  return yang 

signifikan menunjukkan bahwa faktor  financial  constraint merupakan determinan 

penting dalam nilai perusahaan. 

Populasi penelitian ini adalah 330 perusahaan publik yang tercatat dalam daftar 

Indonesian  Capital  Market  Directory (ICMD)  2003.  Dan  dari  155  perusahaan 

manufaktur  yang  terdaftar  di  bursa  efek  Jakarta  digunakan  117  perusahaan  yang 

memenuhi  kriteria  sampel  penelitian.  Daftar   perusahaan  sampel  disajikan  pada 

lampiran.
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4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari variabel penelitian disajikan pada tabel 4.1 berikut ini. 

Statistik  deskriptif  ini  berfungsi  untuk  memberikan  gambaran  umum tentang  data 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

minimum maksimum mean Std.Deviation

Averag

e return

-0,7421052632 2,404255319 0,016427645184 0,2039445760094

Sumber data: Data primer yang diolah

Berdasarkan  tabel  4.1  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  return minimal  yang 

dihasilkan   perusahaan  sampel  adalah  -0,7421052632  dan  return  maksimal  yang 

dihasilkan  adalah  sebesar  2,404255319   pada  periode  penelitian  ini  menunjukan 

bahwa  sebagian  besar  investor  mendapatkan  keuntungan  dari  investasi  yang 

ditanamkan pada perusahaan sampel.  Tabel diatas juga menunjukan bahwa rata-rata 

tingkat  pengembalian  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  sampel  sebesar 

0,016427645184  berarti  perusahaan  sampel  memberikan  tingkat  pengembalian 

positif.  Dengan  deviasi  standar  sebesar  0,2039445760094  menunjukan  bahwa 

variabel return memiliki variasi yang tidak terlalu besar.



44

4.3 Average Return

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata return  saham 

perusahaan  sampel  antara  kelompok  perusahaan  terindikasi  financial  constraint 

dengan kelompok perusahaan  non-financial  constraint.  Return  sesungguhnya  yang 

dihitung pada penelitian ini adalah  return  sesungguhnya saham perusahaan sampel 

selama periode  penelitian  yaitu  dari  1  Januari  2004 sampai  dengan 31 Desember 

2005, yaitu selama 2 tahun. Data mentah yang diolah adalah harga saham penutupan 

masing-masing saham.

4.4 Hasil uji normalitas data

Uji normalitas data dilakukan untuk ngetahui apakah data menyebar secara 

normal atau tidak. Normal atau tidaknya distribusi data akan menentukan penentuan 

uji hipotesis. Pada penelitian ini uji normalitas data ditentukan dengan menggunakan 

program aplikasi komputer SPSS non parametric test : kolmogrov smirnov goodness  

of fit  test, dengan tingkat signifikansi 5 %.  Tabel berikut ini menunjukkan secara 

ringkas  hasil  uji  kenormalan  distribusi  data  Average  Return  selama  periode 

penelitian.

Table 4.2
Uji Normalitas Distribusi terhadap Average Return

Data Positif Negatif K-S Z* 2 Tailed p.**

Average Return 0.464 -0,452 5,793 0,000

Keterangan: *K-S Z       : Kolmogorov-Smirnov test Z            Sumber : lampiran 2
**2tailed p.  :Asymp.Sig. 2-tailed
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Berdasarkan aturan pengujian kolmogrov smirnov goodness of fit test dengan 

tingkat signifikansi 5%, data terdistribusi secara normal jika tingkat signifikansi lebih 

besar dari 0.05. Hasil uji normalitas data pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari rata-rata return saham perusahaan seluruh perusahaan sampel untuk 

periode dua tahun 0.05 yaitu 0.000. Hasil pengujian normalitas data tersebut dapat 

disimpulkan  bahwa  data  tidak  terdistribusi  secara  normal  (lihat  tabel  4.2). 

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut maka pengujian hipotesis yang digunakan 

adalah nonparametric test:man-whitney test.  

Tabel 4.3
Hasil uji normalitas Average Return

Probabilitas
(Asymp. Sig. 2-tailed)

Kriteria Keputusan
(Distribusi Data)

0.000< 0.05 Tidak Normal

                Sumber : lampiran 2

4.5 Hasil uji hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah 

ditentukan  sebelumnya  sesuai  dengan  kenyataan.  Hipotesis  dalam  penelitian  ini 

bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan average  return 

kelompok  perusahaan  terindikasi  financial  constraint dengan  average  return 

kelompok  perusahaan  non-financial  constraint.  Berdasarkan  hasil  pengujian 

normalitas  data  yang menyimpulkan bahwa data  terdistribusi  secara tidak normal, 

maka  uji  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  parametrik  nonparametric  

test:man-whitney test dengan tingkat signifikansi (α) 5%, uji dilakukan dua sisi (two 
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tailed). Tabel berikut ini menunjukkan secara ringkas hasil uji beda  nonparametric  

test:man-whitney test.

Tabel 4.4.

Hasil Uji Beda Nonparametric Test: Man-Whitney Test.

Keterangan Mean Rank Sum of rank Z hitung Asymp. 
Sig.(2 
tailed)

Proksi average return 
Pengelompokan  berdasarkan 
Indeks KZ

a. average  return 
perusahaan FC

b. average  return 
perusahaan non-FC

74,64

82,36

5822,00

6424,00

-1,067 0,286

Sumber:lampiran 3

Berdasarkan kriteria pengujian  nonparametric test: man-whitney test.dengan 

tingkat signifikansi 5%, H0 diterima jika - z(α/2;n-1) ≤ zhitung  ≤  z(α/2;n-1). Hasil uji 

hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai asym. Sig. (two tailed)  0,286 

lebih besar daripada α  yang sebesar 0,05. (0,286 > 0,05). Hasil pengujian ini dapat 

digambarkan pada diagram daerah keputusan seperti terlihat pada gambar 4.1.

Gambar 4.1
Diagram daerah keputusan uji hipotesis

Daerah Tolak                 Daerah Terima                   Daerah Tolak

- Z.(0,025)                                             Z(0.025)
-2,276                                                   2,276
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Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara  Average 

return  kelompok perusahaan  financial constraint  dengan  average return  kelompok 

perusahaan non-financial constraint (Ha ditolak). 

4.6 Intepretasi dan Pembahasan

Setelah pengujian hipotesis dilakukan, dan menyimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara  average return  kelompok perusahaan terindikasi 

financial  constraint dengan  average  return kelompok  perusahaan  non-financial  

constraint,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  pasar  modal  Indonesia  tidak  merespon 

fenomena  financial  constraint ini.  Hasil  ini  berbeda dengan kesimpulan penelitian 

sebelumnya oleh Lamont et al. (1998) yang menyimpulkan bahwa return perusahaan 

yang  terindikasi  financial  constraint lebih  kecil  dibandingkan  dengan  return 

perusahaan yang tidak terindikasi financial constraint, yang mengindikasikan bahwa 

kondisi  financial constraint yang terindikasi  dalam fundamental  perusahaan belum 

dipahami  oleh  pasar  secara  umum dan investor  secara  khusus.  Sehingga aktivitas 

permintaan  dan  penawaran  saham  emiten  di  bursa  belum  mempertimbangkan 

fenomena  financial  constraint sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  pengalokasian 

investasi di bursa saham Jakarta. 

Ada  beberapa  kemungkinan  yang  menyebabkan  kondisi  ini  terjadi, 

kemungkinan pertama, kondisi financial constraint yang diindikasikan terdapat dalam 

fundamental perusahaan belum dapat teridentifikasi secara nyata dalam kondisi pasar 

modal yang tidak efisien di Indonesia, sehingga implikasi dari kondisi ini juga belum 

secara jelas tergambar dalam return saham perusahaan. Kemungkinan kedua adalah 
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tingkat rasionalisasi dari investor yang berbeda, karena walaupun kondisi  financial  

constraint ini mempengaruhi aliran kas masa depan dari investasi tetapi sepertinya 

para investor memiliki pertimbangan yang lain dalam mengalokasikan dananya pada 

saham emiten-emiten di pasar modal  Kemungkinan ketiga adalah keberadaan bursa 

efek  Jakarta  sebagai  pasar  modal  yang  berkembang  (emerging  market)  sehingga 

pergerakan return saham lebih dipengaruhi oleh return pasar secara keseluruhan, hal 

ini  juga  didukung  oleh  kondisi  pasar  yang  bullish selama  periode  penelitian. 

Kemungkinan  yang  keempat,  karena  kondisi  pasar  modal  yang  berbeda,  jumlah 

angka tahun dan sampel  perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini  berbeda 

dengan  penelitian  terdahulu.  Dan  juga  periodisasi  penelitian  yang  berbeda  juga 

memiliki pengaruh terhadap hasil dari penelitian ini. 


