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ABSTRACT 

 
The aim of this study is empirically examine in the influence of return on equity, operating 

cash flow, quality of earnings, sensitivity of inflation and sensitivity of interest rates to return 

stock companies listed on the stock exchange from 2012-2014. The population this study are 

all financial data companies listed on the Stock Exchange in the period 2012-2014. Sampling 

method used in this research is purposive sampling method. The sample used in this study 

were 83 companies listed on the Stock Exchange in the period 2012-2014. The data used are 

secondary data from IDX. The analysis technique used is multiple linear regression. Based  

on the result of the t test calculations have been done, return on equity (ROE) has no effect  

on stock returns, operating cash flow has no effect on stock returns, earnings quality effect on 

stock returns, the sensitivity of inflation has no effect on stock returns and the sensitivity of 

interest rates has no effect on stock returns. 

 

 

Keywords : Stock Return, ROE, Operating Cash Flow, Earnings Quality, Sensitivity of 

Inflation, Sensitivity of Interest Rates 
 

 
PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini laju perekonomian 

Indonesia sangat pesat dapat dibuktikan 

dari banyaknya sektor pasar modal dalam 

bersaing untuk mendapatkan investasi 

saham yang lebih baik lagi. Dengan 

adanya aktivitas seperti ini maka 

diharapkan dapat meningkatkan deviden 

perusahaan bagi investor. Pasar modal 

merupakan salah satu dampak yang sering 

mengalami perkembangan, dapat 

dibuktikan pada beberapa perusahaan baru 

ataupun bertambahnya perusahaan- 

perusahaan   yang   menjadi   anggota  tiap 

tahunnya. Tujuan investor dalam 

melakukan investasi yaitu untuk 

mendapatkan deviden atau keuntungan 

selain itu investor mengharapkan return 

saham. Return saham yaitu hasil 

keuntungan maupun kerugian yang didapat 

dalam suatu aktivitas yaitu investasi  

saham. Terjadinya pergerakan saham 

dipengaruhi dari dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal dapat diasumsikan yaitu faktor 

yang berasal dari dalam perusahaan yaitu 

kinerja manajemen, prospek perusahaan 

dan kondisi perusahaan. Faktor eksternal 

dapat diasumsikan yaitu berbagai 

informasi    di    luar    perusahaan,     yaitu 

mailto:nayu.citra@yahoo.co.id
mailto:2012310729@students.perbanas.ac.id
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informasi ekonomi makro, politik, dan 

kondisi pasar. Dengan adanya faktor 

internal dan faktor eksternal ini maka akan 

dipertimbangkan oleh investor dalam 

berinvestasi pada peusahaan. 

Profitabilitas dalam hal ini adalah 

kemampuan dari suatu perusahaan untuk 

menghasilkan suatu laba di masa depan. 

Profitabilitas didalam penelitian ini 

diproksikan dengan Return on Equity 

(ROE) merupakan rasio yang paling 

penting untuk mengetahui pengembalian 

atas ekuitas. Rasio ini mengkaji sejauh 

mana suatu perusahaan mempergunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk mampu 

memberikan laba atas ekuitas. 

Menilai suatu perusahaan tidak hanya 

dilihat dari labanya saja, namun dengan 

adanya aktivitas operasi yang dapat 

menghasilkan kas dalam suatu perusahaan. 

Suatu perusahaan memerlukan informasi 

mengenai pembiayaan maupun investasi 

yaitu berupa laporan arus kas. Kegunaan 

informasi arus kas adalah menilai 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas. Arus kas operasi 

merupakan indikator kemampuan suatu 

perusahaan dalam melunasi pembayaran 

deviden dan melakukan investasi baru 

tanpa mengandalkan sumber pendanaan 

dari luar (Rosa, 2013:221). 

Laba merupakan hal yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan. Kualitas laba 

merupakan karakteristik yang penting dari 

pelaporan keuangan. Laba digunakan 

sebagai alat ukur dalam menilai kinerja 

manajemen perusahaan selama periode 

tertentu dan menjadi perhatian bagi 

pemilik serta pengguna laporan keuangan 

dalam menilai pertanggung  jawaban 

kinerja manajemen di suatu perusahaan 

dalam mengola sumber daya yang 

digunakan dimasa mendatang. 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga- 

harga untuk naik secara umum dan terus 

menerus dalam kurun waktu tertentu. 

Ukuran tingkat harga sebagai indikator 

inflasi disebut indeks harga konsumen. 

Meningkatnya    suku    bunga  berdampak 

pada aktivitas dalam negeri menjadi lebih 

menarik bagi para investor dalam negeri 

maupun luar negeri. Semakin tinggi suku 

bunga mendorong orang-orang untuk 

menanamkan dananya di bank 

dibandingkan menginvestasikan dananya 

pada sektor produksi industri yang berisiko 

lebih tinggi. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Signalling Theory 

Perusahaan yang baik  dengan 

sengaja akan memberikan sinyal pada 

pasar yang berupa informasi, sehingga 

pasar diharapkan dapat membedakan 

perusahaan yang berkuatitas baik dan 

buruk disebut teori sinyal. Teori ini 

menjelaskan bahwa laporan keuangan  

yang baik merupakan sinyal atau tanda 

bahwa perusahaan juga telah beroperasi 

dengan baik. 

Sinyal yang baik akan direspon 

dengan baik oleh pihak lain. Teori 

signalling juga dinyatakan bahwa teori 

tersebut membahas mengenai alasan 

perusahaan memberikan informasi kepada 

pihak eksternal perusahaan seperti  

investor. Kenapa harus diberikan kepada 

investor karena investor yang akan 

mengambil keputusan dan kualitas 

informasi yang diungkapkan perusahaan 

melalui laporan keuangan perusahaan. 

Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai peranan 

yang sangat penting di dalam kegiatan 

perekonomian sehingga dipandang sebagai 

salah satu barometer kondisi  

perekonomian suatu negara. seperti 

obligasi dan saham (Kasmir, 2010:51). 

Menurut Eduardus (2001:13) pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana 

dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjual belikan sekuritas 

disebut pasar modal. Tempat terjadinya 

jual beli sekuritas disebut dengan bursa 

efek. Pasar modal merupakan wahana 

pengalokasian dana secara efisien, sebagai 

alternatif   investasi,   memungkinkan para 
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investor untuk memiliki perusahaan yang 

sehat dan berprospek baik, pelaksanaan 

manajemen perusahaan secara professional 

dan transparan, serta peningkatan aktivitas 

nasional. 

Return Saham 

Menurut Jogiyanto (2014:107) Return 

merupakan hasil yang diperoleh dari 

investasi. Return dapat berupa return 

realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang 

diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang. Sumber-sumber return 

investasi terdiri dari dua komponen utama 

yaitu yield dan capital gain (loss). Yield 

merupakan presentase penerimaan kas 

periodik terhadap harga investasi periode 

tertentu dari suatu investasi, sedangkan 

capital gain (loss) merupakan selisih 

untung (rugi) dari harga investasi sekarang 

relative dengan harga periode yang lalu. 

Bila harga investasi sekarang lebih tinggi 

dari harga investasi periode lalu maka 

terjadi capital gain, dan bila harga  

investasi sekarang lebih rendah maka akan 

terjadi capital loss. 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total 

aktiva, maupun modal sendiri. Peusahaan 

dikatakan memiliki profitabilitas yang baik 

apabila mampu memenuhi target laba yang 

telah ditetapkan dengan menggunakan 

aktiba atau modal lainnya. Profitabilitas 

memiliki tujuan yaitu mengukur atau 

menghitung laba yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode tertentu, 

dan untuk menilai posisi laba perusahaan 

tahun sebelum dengan tahun saat ini, untuk 

menilai perkembangan laba dari waktu ke 

waktu. Pada penelitian ini rasio 

profitabilitas di proksikan dengan 

menggunakan Return on Equity (ROE). 

Menurut Sawir (2009:20) Return on equity 

yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa 

jauh perusahaan dalam mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, 

mengukur      tingkat      keuntungan     dari 

berinvestasi yang sudah dilakukan oleh 

pemodal atau pemegang saham perushaan. 

Arus Kas Operasi 

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

Nomor 2 tahun 2009, arus kas dari 

aktivitas operasi utamanya didapatkan dari 

aktivitas penghasil utama pendapatan 

entitas. Sehingga arus kas umumnya 

berasal dari transaksi dan kejadian juga 

berbagai kondisi yang mempengaruhi 

penetapan laba atau rugi. Bila aliran kas 

operasi mengalami peningkatan, maka 

return saham dapat meningkat pula. Para 

investor menggunakan informasi arus kas 

sebagai pengukuran kinerja yang mampu 

menggambarkan kondisi ekonomis serta 

mampu menyediakan arus kas dimasa akan 

dating yang diukur melalui harga atau 

return saham. 

Kualitas Laba 

Kualitas laba dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan informasi laba memberikan 

respon kepada pasar. Kualitas laba 

merupakan informasi yang penting yang 

dapat digunakan investor dalam menilai 

perusahaan. Laba dalam laporan keuangan 

sering digunakan oleh manajemen untuk 

menarik investor agar tertarik 

menanamkan sahamnya diperusahaan 

tersebut. Salah satu ciri menentukan 

kualitas laba adalah hubungan antara laba 

akuntansi dengan arus kas. 

Sensitivitas Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari 

harga-harga umum untuk naik secara terus 

menerus. Inflasi yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan penurunan daya beli uang 

(purchasing power of money) 

(Tandelilin,2001:212). Sensitivitas inflasi 

atau beta merupakan pengukuran kepekaan 

terhadap inflasi, yang dihitung berdasarkan 

data dari sekuritas dan dari pasar selama 

periode tertentu. Sensitivitas dapat 

diestimasi menggunakan nilai historis 

return dari perusahaan maupun inflasi 

selama periode tertentu, dengan asumsi 

bahwa hubungan antara return perusahaan 

dan inflasi adalah liner, sehingga 

sensitivitas  maupun  beta  dapat diestimasi 
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secara manual dengan menggunakan  

teknik regresi. 

Sensitivitas Suku Bunga 

Suku bunga adalah pembayaran bunga 

tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk 

persentase dari pinjaman yang diperoleh 

dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun 

dibagi dengan jumlah pinjaman. Tingkat 

suku bunga menyatakan tingkat 

pembayaran atas pinjaman atau investasi 

lain, diatas perjanjian pembayaran  

kembali, yang dinyatakan  dalam 

persentase tahunan. 

Bank Indonesia (SBI) berdasarkan Surat 

Edaran Bank Indonesia No.8/13/DPM 

tentang Penerbitan Sertifikat Bank 

Indonesia melalui lelang yaitu surat 

berharga dalam mata uang Rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) 

sebagai pengakuan utang berjangka waktu 

pendek. Tujuan dari penerbitan SBI adalah 

untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu BI 

berkewajiban memelihara kestabilan nilai 

rupiah. 

Pengaruh       Profitabilitas      Terhadap 

Return Saham 

ROE merupakan rasio profitabilitas 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan atas modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva 

yang dimiliki untuk menghasilkan laba. 

Dalam perhitungannya ROE hanya 

menghasilkan laba bersih setelah pajak 

dibagi dengan total ekuitas perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Hasanah (2008) ingin mengetahui 

pengaruhnya terhadap return saham yaitu 

debt to asset ratio (DAR), return on asset 

(ROA), return on equity (ROE) dan net 

profit margin (NPM). Hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Hasanah 

menunjukkan bahwa variabel (DAR) 

berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap return saham, Variabel (ROA) 

berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap return saham variabel (NPM)  

juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham, sedangkan variabel 

(ROE) berpengaruh negative dan  

signifikan terhadap return saham. 

Pengaruh  Arus  Kas  Operasi Terhadap 

Return Saham 

Dengan adanya peningkatan operasi akan 

memberikan sinyal yang positif mengenai 

kinerja   perusahaan  dimasa   yang   akan 

dating kepada investor, sehingga investor 

akan membeli  saham  sehingga    harga 

saham  meningkat  dan  pada akhirnya 

mempengaruhi return saham. Berdasarkan 

uraian  tersebut  maka   dapat   diambil 

kesimpulan  bahwa   arus   kas    operasi 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

Kurniawan    dan    Indrianto     (2000) 

melakukan  penelitian  untuk  menguji 

hubungan antara arus kas operasi dan data 

akrual    terhadap    return     saham, 

menggunakan   data   satu  periode   dan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebagai sampel. Hasil dari 

penelitian ini adalah menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara 

arus kas operasi dengan return saham. 

Hasil dari penelitian Triyono (2000) 

mengungkapkan bahwa arus kas aktivitas 

operasi mempengaruhi return  saham 

secara signifikan. Semakin tinggi arus kas 

dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu beroperasi secara 

profitable, karena dari aktivitas operasi  

saja perusahaan dapat menjalankan 

bisnisnya dengan baik. Sehingga dengan 

adanya peningkatan memberikan sinyal 

yang positif bagi  investor  mengenai 

kinerja perusahaan yang baik. Dengan 

adanya hal tersebut maka investor akan 

membeli saham tersebut dan hal ini akan 

meningkatkan harga saham dan akhirnya 

mempengaruhi peningkatan return saham. 

Pengaruh Kualitas Laba Terhadap 

Return Saham 

Laba merupakan dampak positif bagi suatu 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kualitas laba yang baik maka perusahaan 

tersebut juga memiliki kemampuan yang 

baik dalam mengelola investasi atau 

perusahaan yang dapat mengatur dengan 

baik assetnya. 

Kualitas laba yang baik dapat dikatakan 

apabila laba yang dilaporkan benar benar 

laba   yang   sesungguhnya.   Hasilnya Jika 
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RETURN 

SAHAM (Y) 

kualitas laba bagus maka investor akan 

lebih suka menanamkan sahamnya di 

perusahaan tersebut sehingga ada 

hubungan antara kualitas laba terhadap 

return saham. Kualitas laba perusahaan 

merupakan salah satu informasi penting 

yang tersedia untuk public dan dapat 

digunakan investor dalam menilai 

perusahaan. Sehingga kualitas laba 

mempunyai pengaruh positif terhadap 

return saham 

Pengaruh  Sensitivitas  Inflasi Terhadap 

Return Saham 

Meningkatnya permintaan terhadap faktor 

produksi akan menyebabkan terjadinya 

cost push inflation, sehingga menyebabkan 

harga barang yang diproduksi menurun. Ini 

membuat tingkat profitabilitas menurun 

sehingga jika profit menurun maka 

menurununnya kinerja perusahaan. 

Dampak tersebut membuat berkurangnya 

minat investor terhadap saham perusahaan 

tersebut dan menyebabkan turunnya harga 

saham dan return saham. 

Inflasi sangat terkait dengan penurunan 

kemampuan daya beli, baik individu 

maupun perusahaan. Penelitian tentang 

hubungan antara inflasi dengan return 

saham yang dilakukan oleh Widjojo  

(dalam Almilia, 2006) yang menyatakan 

bahwa tingginya inflasi makin  

menurunkan tingkat profitabilitas pada 

perusahaan. Menurunnya profit perusahaan 

adalah informasi yang buruk bagi trader di 

bursa saham dan dapat berdampak 

turunnya harga saham diperusahaan. 

Winarsih (2009) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh tingkat  inflasi 

terhadap return saham, yang menunjukan 

bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return  saham. 

Sehingga dapat dikatakan minat investor 

kecil dalam melakukan investasi dipasar 

modal. Penelitian selanjutnya dilaukan  

oleh Paramithasari (2009) yang melakukan 

penelitian mengenai pengaruh tingkat 

inflasi terhadap return saham perusahaan 

manufaktur yang signifikan dari variabel 

inflasi terhadap return saham. Sehingga  

hal ini menunjukkan bahwa tingkat  inflasi 

mempengaruhi tingkat inflasi secara positif 

yang berarti  minat investor  dalam 

berinvestasi  lebih banyak dan   terus 

meningkat namun tidak terlalu signifikan. 

Pengaruh Sensitivitas  Suku Bunga 

Terhadap Return Saham 

Suku bunga rendah akan merangsang 

investasi dan aktivitas ekonomi yang 

menyebabkan harga saham meningkat. 

Suku bunga memiliki pengaruh negatif 

terhadap return saham (Wahyudi, 2003). 

Jika suku bunga naik, maka investor  

saham akan menjual seluruh maupun 

sebagian sahamnya untuk dialihkan 

kedalam investasi lainnya yang relative 

lebih menguntungkan dan bebas resiko, 

dampaknya harga saham akan menurun, 

demikianpula sebaliknya. 

Berikut adalah kerangka pemikiran dalam 

penilitian ini : 
 

ROE(X1) 

ARUS KAS 

OPERASI (X2) 

KUALITAS LABA 

(X3) 

SENSITIVITAS 

INFLASI (X4) 

SENSITIVITAS 

SUKU BUNGA (X5) 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Hipotesis Penelitian 

H1:Return on Equity berpengaruh terhadap 
Return Saham 

H2:Arus Kas Opersi berpengaruh terhadap 

Return Saham 

H3:Kualitas   Laba   berpengaruh  terhadap 

Return Saham 

H4:Sensitivitas Inflasi berpengaruh 

terhadap Return Saham 

H5:Sensitivitas Suku Bunga berpengaruh 

terhadap Return Saham 

RETURN 

SAHAM 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

memerlukan adanya hipotesis dalam 

pengujiannya, dimana hal tersebut akan 

menentukan tahapan dalam proses 

berikutnya. Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji seberapa besar pengaruh faktor 

internal dan eksternal terhadap return 

saham. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi sebagai  

bahan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam berinvestasi. 

Identifikasi Variabel 

Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan variabel-variabel yang 

terdiri dari variabel terikat (dependent 

variable) dan variabel bebas (independent 

variabel). 

Definisi Operasional dan Penggukuran 

Variabel 

Variabel Return on Equity 

ROE merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan bagi seluruh pemegang saham 

dengan menggunakan modal sendiri. Rasio 

ini juga mengkaji sejauh mana suatu 

perusahaan dapat mempergunakan sumber 

data yang dimiliki hingga memberikan  

laba atas ekuitas. ROE biasanya diikuti 

oleh harga saham perushaan tersebut. Jika 

return on equity (ROE) semakin tinggi 

maka perusahaan dalam mengelola 

modalnya dapat menghasilkan return bagi 

pemegang saham. 
 

(Tandelilin, 2010:372) 

 

Variabel Arus Kas Operasi 

Arus kas operasi merupakan selisih bersih 

antara   penerimaan   dan   pengeluaran kas 

dan setara kas yang berasal dari aktivitas 

operasi selama satu tahun buku, 

sebagaimana tercantum didalam laporan 

keuangan. 
 

  

 
Variabel Kualitas Laba 

Kualitas laba adalah korelasi antara laba 

akuntansi dan laba ekonomi. Kualitas laba 

yang baik yaitu laba yang dapat 

mencerminkan realita yang sesungguhnya 

atau laba yang tidak dikelola untuk 

kepentingan pihak-pihak tertentu. Kualitas 

laba dapat diukur menggunakan: 
 

  

Sumber : Rovila (2011) 

 

 

Variabel Sensitivitas Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga umum 

secara terus menerus. Dimana perubahan 

laju inflasi diperoleh dari laporan Bank 

Indonesia. Tingkat sensitivitas inflasi 

menunjukkan kepekaan terhadap return 

saham dengan diukur melalui beta. 

 

Variabel Sensitivitas Suku Bunga 

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

merupakan suku bunga yang dikeluarkan 

oleh bank sentral untuk mengontrol 

peredaran uang di masyarakat, atau disebut 

kebijakan moneter. Data tingkat suku 

bunga SBI diperoleh dari laporan Bank 

Indonesia secara periodic. Sensitivitas 

inflasi dan sensitivitas suku bunga SBI 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 

 

Dimana: 

Return Saham : Return saham bulanan 

perusahaan. 

αi : Intersep dari regresi untuk 

masing-masing perusahaan 

 
Return Saham = αi + β1 INF + β2 SBI + 

Arus Kas Operasi 

QualityofIncome = 

EBIT 

Arus Kas Neto = Aktivitas Operasi 
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β1 : Sensitivitas perusahaan 

terhadap tingkat inflasi 

INF : Tingkat inflasi bulanan 

β2 : Sensitivitas perusahaan 

terhadap tingkat suku bunga 

SBI : Tingkat SBI bulanan 

 

Variabel Return Saham 

Return saham menurut  Hartono 

(2003:124) return dan resiko memiliki 

hubungan yang positif, jika semakin besar 

resiko yang harus ditanggung maka akan 

semakin besar return yang harus 

dikompensasikan. 

Return saham dapat dihitung sebagai 

berikut : 
 

 

Dimana : 

Rit       : Return Saham 

Pi.t : Harga saham sekarang 

Pi.t-1 : Harga saham sebelumnya 

Populasi dan Teknik Pengambilan 

Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Sampel yang dipilih dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

pengambilan sampel bertujuan (purposive 

sampling). Berikut adalah kriteria yang 

digunakan untuk pengambilan sampel: 

1) Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama periode  

tahun 2012-2014. 

2) Perusahaan manufaktur yang telah 

menerbitkan laporan keuangan 

selama periode penelitian pada tahun 

2012-2014. 

3) Perusahaan manufaktur yang 

sahamnya aktif diperdagangkan pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2012- 

2014. 

4) Perusahaan manufaktur yang 

mencantumkan nilai rupiah dalam 

laporan keuangannya. 

5) Perusahaan sampel memiliki data 

keuangan yang diperlukan secara 

lengkap dari variabel yang diteliti. 

 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel 

yang dijabarkan sebelumnya, perusahaan 

manufaktur yang memenuhi  kriteria 

untuk dijadikan sampel dalam penelitian 

adalah sebanyak 193 perusahaan dengan 

56 data. 

 

METODE ANALISIS DATA 

 

Regresi Berganda 

 

Model analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi adalah sebuah pendekatan yang 

digunakan untuk mendefinisikan hubungan 

matematis antara variabel output/dependen 

(Y) dengan satu atau beberapa variabel 

input/independen (X). 

Dengan analisis regresi, akan diketahui 

variabel independen yang benar-benar 

signifikan mempengaruhi variabel 

dependen dan dengan variabel independen 

yang signifikan tadi dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai variabel dependen 

(Sofyan dan Heri, 2009:82). 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 
 

Dimana : 

Y = Return Saham 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

X1 = Variabel Return On Equity (ROE) 

X2 = Variabel Arus kas operasi 

X3 = Variabel Kualitas laba 

X4 = Variabel sensitivitas Inflasi 

X5 = Variabel sensitivitas Suku bunga 

e = Error / residu 

 

 

 

Uji F 

Penelitian ini menggunakan uji F untuk 

mengetahui fit atau tidaknya model regresi 

dan  mengetahui  pengaruh  variabel bebas 

Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + βX4 + βX5 + e 
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(independen) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (dependen), atau 

lebih tepatnya menguji pengaruh yang 

ditimbulkan oleh keseluruhan variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Jika profitabilitas signifikan ≥ 0,05 maka 

H0 diterima, maka model regresi tidak fit 

dengan data penelitian. Sedangkan 

probabilitas signifikan < 0,05 maka model 

regresi fit dengan data penelitian. 

 

Koefisien Determinasi 

Uji ini menunjukkan prosentase 

kemampuan variabel independen dalam 

menerangkan variasi variabel dependen, 

besarnya koefisien dterminasi dari 0 

sampai 1. Semakin mendekati angka nol 

maka akan semakin kecil pengaruh  

variabel independen, begitu pula  

sebaliknya semakin mendekati satu maka 

akan semakin besar pengaruh variabel 

independen (Susilowati,2011). 

 

Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji 

signifikan pengaruh return on equity, arus 

kas operasi, kualitas laba, sensitivitas 

inflasi dan sensitivitas suku bunga 

terhadap return saham. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Terdapat 429 perusahaan manufaktur 

selama periode 2012 hingga 2014. Sampel 

awal tersebut selanjutnya diseleksi kembali 

menggunakan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan 

kriteria pada tabel diatas, terdapat  

sebanyak 47 perusahaan manufaktur yang 

dikeluarkan dikarenakan tidak melaporkan 

laporan keuangan selama periode 2012 

hingga 2014 selanjutnya 15 perusahaan 

manufaktur yang sahamnya tidak aktif 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

selanjutnya 75 perusahaan manufaktur 

yang tidak mencatumkan nilai rupiah pada 

laporan keuangannya serta 15 perusahaan 

manufaktur tidak memiliki data   keuangan 

yang diperlukan secara lengkap dari 

periode 2012 hingga 2014. 

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan 

purposive sampling yaitu sebanyak 249 

perusahaan   yang    memenuhi  kriteria. 

Periode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah selama tiga tahun yang dimulai 

dari tahun 2012 hingga 2014, maka jumlah 

dari seluruh sampel dalam penelitian ini 

sebesar 249 perusahaan manufaktur yang 

diperoleh dari 83 perusahaan manufaktur 

dikalikan tiga tahun. Selanjutnya yaitu 

dilakukan   proses     outlier   sehingga 

observasi terakhir menjadi 193 observasi. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu    menggunakan    perusahaan 

manufaktur. Perusahaan manufaktur terdiri 

dari berbagai macam sektor, meliputi : 

sektor aneka industri dan sektor barang 

konsumsi, juga sektor industri dasar dan 

kimia. Penelitian ini menggunakan data 

dari  tiap-tiap    sampel    perusahaan 

manufaktur.   Informasi   yang   digunakan 

dalam penelitian ini guna menghitung 

sampel perusahaan yaitu informasi return 

saham, return on equity, arus kas operasi, 

kualitas   laba, sensitivitas   inflasi  dan 

sensitivitas suku bunga dari tahun 2012 

hingga  tahun  2014.  Diketahui nilai 

signifikan  >0,05   yang   artinya data 

terdistribusi normal. Diketahui bahwa F 

hitung  sebesar   2,290   dengan nilai 

probabilitas   signifikansi  sebesar   0,048, 

dimana nilai probabilitas signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (0,048 < 0,05) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang digunakan merupakan model yang 

baik (model fit). Diketahui Adjusted R 

square sebesar 0,032 atau 3,2%. Hal 

tersebut mempunyai makna bahwa kelima 

variabel independen nya yaitu return on 

equity (ROE), arus kas operasi, kualitas 

laba, sensitivitas inflasi dan sensitivitas 

suku bunga, dapat menjelaskan tingkat 

varians   hubungan    pengaruh    datanya 

terhadap variabel dependennya yaitu 

Return Saham sebesar 3,2%. 

 

Berikut adalah pembahasan masing- 

masing variabel independen: 
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Pengaruh   Return   on   Equity terhadap 

Return Saham 

Return on Equity merupakan rasio yang 

dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan  

laba berdasarkan modal saham tertentu 

(Mamduh,2005:860). Adanya peningkatan 

laba membuat nilai ROE lebih meningkat 

sehingga investor tertarik untuk membeli, 

hal inimerupakan dampak yang  positif 

bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat 

dilihat bahwa return on equity tidak 

berpengruh terhadap return saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel return on equity terhadap return 

saham tidak berpengaruh signifikan.  Hal 

ini dikarenakan seberapa jauh perusahaan 

dalam mengelola modal sendiri (net worth) 

secara efektif, tidak dapat mengukur 

tingkat keuntungan dari berinvestasi dan 

tidak ada pengaruhnya dalam 

pengembalian saham. Hasil statistik 

memberikan makna bawasannya informasi 

profitabilitas yang gambarkan 

menggunakan return on equity yang 

dipublikasikan dalam laporan keuangan 

kurang informatif bagi investor dalam 

mengestimasi return saham. Jika  ROE 

naik maka pendapatan saham akan naik, 

begitu juga sebaliknya. Semakin besar 

ROE menandakan bahwa perusahaan akan 

semakin baik dalam mensejahterakan para 

pemegang saham. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hasanah 

(2008) yaitu pengaruh terhadap return 

saham yaitu debt to asset ratio (DAR), 

return on asset (ROA), return on equity 

(ROE) dan net profit margin (NPM). Hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh 

Hasanah menunjukkan bahwa variabel 

(DAR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham, Variabel (ROA) 

berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap return saham variabel (NPM)  

juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap return saham, sedangkan variabel 

(ROE) berpengaruh negative dan  

signifikan terhadap return saham. 

 
Pengaruh  Arus  Kas  Operasi  terhadap 

Return Saham 

Arus kas operasi merupakan arus kas yang 

berasal dari kegiatan operasioanal 

perusahaan. Indikator dalam melunasi 

hutang dan membayar deviden adalah arus 

kas operasi, jadi jika suatu perusahaan 

memiliki arus kas operasi yang baik maka 

investor mempunyai prediksi bahwa 

perusahaan mampu memberikan 

penghasilan atas investasi mereka. 

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat 

dilihat bahwa arus kas operasi tidak 

berpengruh terhadap return saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel arus kas operasi terhadap return 

saham tidak berpengaruh signifikan.  Hal 

ini dikarenakan kurang baik atau 

menurunnya perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya, 

sehingga beberapa perusahaan kekurangan 

sumber dana dalam membiayai kegiatan 

operasional. Contohnya dalam memelihara 

kemampuan operasi perusahaan maupun 

melunasi pinjaman sehingga investor 

kurang berminat. Dengan adanya tidak ada 

pengaruh arus kas operasi, membuat harga 

saham akan semakin menurun sehingga 

return yang diharapkan investor akan 

semakin rendah. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian dari Kurniawan dan Indrianto 

(2000) yang melakukan penelitian untuk 

menguji hubungan antara arus kas operasi 

dan data akrual terhadap return saham. 

Hasil dari penelitian ini adalah 

menunjukkan tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan antara arus kas operasi 

dengan return saham. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan Hasil dari 

penelitian Triyono (2000) 

mengungkapkan bahwa arus kas aktivitas 

operasi mempengaruhi return saham 

secara signifikan. 

 

Pengaruh     Kualitas     Laba   terhadap 

Return Saham 

Kualitas laba merupakan suatu ukuran 

untuk   mencocokan   apakah   sama antara 
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laba yang dihasilkan dengan apa yang 

sudah direncanakan sebelumnya. Semakin 

tinggi kualitas laba mendekati perencanaan 

awal ataupun melebihi target dari rencana 

awal. Sebaliknya rendahnya kualitas laba 

dikarenaakan dalam menyajikan laba tidak 

sesuai dengan sebenarnya sehingga 

informasi yang didapat dari laporan laba 

menjadi bias sehingga dampaknya 

menyesatkan investor dalam mengambil 

keputusan. Berdasarkan hasil olah data 

statistik dapat dilihat bahwa kualitas laba 

berpengruh terhadap return saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel kualitas laba terhadap return 

saham berpengaruh signifikan. Hal ini 

dikarenakan perusahaan mampu 

memberikan sinyal positif terhadap 

investor yang berarti kualitas laba 

mempengaruhi return saham dan 

mendukung teori sinyal, dikarenakan 

return saham baik dan mampu 

menghasilkan laba yang berkualitas tinggi. 

Kualitas laba yang baik mampu 

mempengaruhi return saham berdasarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola 

investasi dan mengatur asset yang dimiliki 

perusahaan serta arus kas operasi dalam 

perusahaan. 

 

Pengaruh  Sensitivitas  Inflasi  terhadap 

Return Saham 

Tingkat inflasi yang tinggi mempunyai 

pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, serta 

bisnis yang dilakukan oleh investor. 

Semakin meningkatnya inflasi membuat 

harga barang ataupun jasa meningkat 

sehingga biaya produksi atau operasional 

perusahaan ikut meningkat dengan adanya 

aktivitas seperti ini mengakibatkan daya 

beli masyarakat yang menurun sehingga 

berdampak laba perusahaan yang ikut 

menurun, sehingga para investor kurang 

tertarik dalam berinvestasi disuatu 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat 

dilihat bahwa sensitivitas inflasi tidak 

berpengruh terhadap return saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel sensitivitas inflasi terhadap return 

saham tidak berpengaruh signifikan.  

Secara teoritis menyatakan bahwa 

hubungan antara sensitivitas inflasi dan 

return saham adalah tidak berpengaruh, 

sebab tingkat inflasi yang tinggi 

menyebabkan pasar modal mengalami 

penurunan namun sebaliknya jika tingkat 

inflasi turun menyebabkan pasar modal 

mengalami kenaikan. Semakin tinggi 

tingkat inflasi maka harga barang maupun 

jasa akan meningkat, hal ini menyebabkan 

biaya produksi atau biaya operasional 

perusahaan ikut meningkat sehingga 

mengakibatkan daya beli masyarakat 

menurun dan berdampak pada laba 

perusahaan yang menurun. Dengan adanya 

laba perusahaan yang menurun membuat 

para investor kurang berminat dalam 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Sehingga dapat dikatakan inflasi 

memberikan pengaruh berupa  sinyal 

negatif bahkan sinyal positif bagi para 

investor dalam berinvestasi di pasar modal. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian dari oleh Winarsih (2009) yang 

menunjukan bahwa tingkat inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. Sehingga dapat dikatakan minat 

investor kecil dalam melakukan investasi 

dipasar modal. Berbeda dengan hasil dari 

penelitian Paramithasari (2009), yang 

melakukan penelitian mengenai pengaruh 

tingkat inflasi terhadap return saham 

perusahaan manufaktur yang  signifikan 

dari variabel inflasi terhadap return saham. 

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat inflasi mempengaruhi tingkat 

inflasi secara positif yang berarti minat 

investor dalam berinvestasi lebih banyak 

dan terus meningkat namun tidak terlalu 

signifikan. 

 

Pengaruh Sensitivitas Suku Bunga 

terhadap Return Saham 

Suku bunga SBI yaitu suku bunga yang 

dikeluarkan bamk sentral untuk 

mengontrol peredaran uang dimasyarakat 

dengan art 

i lain adalah pemeintah melakukan 

kebijakan  moneter.  Adanya  suku   bunga 
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yang tinggi akan mempengaruhi inflasi 

serta akan mempengaruh pergerakan  

sektor rill oleh pergerakan return saham. 

Sensitivitas suku bunga SBI merupakan 

tingkat kepekaan terhadap suku bunga. 

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat 

dilihat bahwa sensitivitas suku bunga tidak 

berpengruh terhadap return saham. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel sensitivitas suku bunga terhadap 

return saham tidak berpengaruh signifikan. 

Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga 

yang yang meningkat membuat para 

pemilik modal cenderung lebih suka 

menanamkan modal di bank dibandingkan 

berinvestasi di pasar modal dalam bentuk 

saham. Apabila terjadi kenaikan tingkat 

suku bunga maka mengakibatkan beban 

bunga emiten sehingga akan mengurangi 

laba perusahaan. Suku bunga yang 

semakin tinggi biaya produksi akan 

meningkat dan harga produk akan lebih 

mahal, berdapak konsumen akan menunda 

pembelian. Sehingga penjualan dan laba 

suatu perusahaan menurun sehingga akan 

menurunkan return saham. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian dari wahyudi, 2003 yaitu Suku 

bunga memiliki pengaruh negatif terhadap 

return saham. Jika suku bunga naik, maka 

investor saham akan menjual seluruh 

maupun sebagian sahamnya untuk 

dialihkan kedalam investasi lainnya yang 

relative lebih menguntungkan dan bebas 

resiko, dampaknya harga saham akan 

menurun, demikianpula sebaliknya. 

 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, 

DAN KETERBATASAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

sekunder dengan menggunakan data 

populasi perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012-2014. Sampel yang diteliti 

berjumlah 193 perusahaan dari rentang 

tahun yang diteliti 2012-2014. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Return on Equity (ROE), Arus  Kas 

Operasi (AKO), Kualitas Laba (KL), 

Sensitivitas Inflasi, Sensitivitas Suku 

Bunga sebagai variabel independen 

sedangkan Return Saham merupakan 

variabel dependen. 

Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi liner berganda dengan bantuan 

software SPSS 16.0 pada  tingkat 

signifikan lima persen (0,05). Setelah 

dilakukan analisis baik secara deskriptif 

maupun secara statistik seperti pengujian 

normalitas yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam pengujian 

dengan regresi liner berganda tersebut 

data-data telah terdistribusi normal atau 

tidak Uji F dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah variabel 

independen dalam penelitian ini 

mempunyai mode fit. Uji t dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menguji dan 

mengetahui apakah variabel independen 

dalam penelitian ini mempunyai pengaruh 

secara parsial terhadap variabel 

dependennya. Analisis jalur dilakukan 

untuk mengetahui apakah variabel 

intervening mampu memerantai pengaruh 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Hasil penelitian ini masih 

memiliki keterbatasan penelitian yaitu 

terdapat beberapa perusahaan tidak 

menerbitkan laporan keuangan  sesuai 

tahun penelitian yang dibutuhkan oleh 

peneliti, Adanya outlier sehingga ada 

pengurangan jumlah (n) data perusahaan 

dengan tujuan agar data terdistribusi secara 

normal. 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, 

maka saran-saran yang dapat diberikan 

peneliti untuk penelitian selanjutnya  

adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan 

untuk menambah jumlah periode 

penelitian, hal ini  dimaksudkan 

untuk menghindari data terdistribusi 

tidak normal dan menghilangkan 

kesenjangan data yang 

mengakibatkan data bernilai ekstrim 

sehingga penelitian dapat dikatakan 

baik. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan 

menggunakan variabel-variabel lain 

yang kemungkinan memiliki 

pengaruh terhadap return saham, 

misalnya laba akuntansi, leverage, 

nilai tukar (Kurs). 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan 

memperluas sektor pada kriteria 

pemilihan sampel. 
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