
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada sub bab ini akan diberikan gambaran secara umum mengenai data
berdasarkan sejumlah variabel yang dipakai dalam model regresi. Sebagaimana telah
diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa penelitian ini melibatkan satu variabel
dependen (Harga Saham), satu variabel intervening (Return On Equity), dan dua
variabel independen (Kurs Rupiah dan Harga Minyak Dunia). Populasi dalam
penelitian ini adalah semua perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Penentuan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metode purposive sampling. Atas dasar kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan, maka diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama periode 2013-2016
adalah sebanyak 12 perusahaan perkebunan. Adapun deskripsi variabel harga saham
(Y), kurs rupiah (X1), harga minyak dunia (X3), dan ROE (X3) adalah sebagai
berikut :

1. Harga Saham

Harga saham dalam penelitian ini adalah harga saham perusahan perkebunan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Berikut data
harga saham penutupan perusahaan perkebunan tahun 2013-2016.

Tabel 5.1

Daftar Harga Saham Penutupan Tahun 2013-2016

Kode
Perusahaan

Harga Saham (Rp)
2013 2014 2015 2016

AALI 25.100 24.250 15,850 16.775
ANJT 1.490 1.325 1.610 1.990
DSNG 2.050 3.850 600 550
GZCO 110 135 95 75
JAWA 380 378 220 127
LSIP 1.930 1.890 1.320 1.740
PALM 360 480 425 450



SGRO 2.000 2.100 1.700 1.910
SIMP 780 705 332 494
SMAR 7.850 8.100 4.200 4.350
SSMS 820 1.665 1.950 1.400

TBLA 470 755 510 990
Sumber : data diolah

2. Kurs Rupiah (X1)

Kurs rupiah dalam penelitian menggunakan kurs tengah rupiah terhadap
US$ yang diperoleh dari Bank Indonesia periode 2013 – 2016. Berikut data
kurs rupiah periode 2013 -2016.

Tabel 5.2

Kurs Rupiah Periode 2013 – 2016

Tahun Kurs Jual (Rp) Kurs Beli (Rp) Kurs Tengah (Rp)
2013 10.934,35 10.816,96 10875,66
2014 10.271,64 10.164,81 10.218,23

2015 10117,95 10010,37 10064,16
2016 9773,47 9675,15 9724,31

Sumber : data diolah

3. Harga Minyak Dunia (X2)

Harga minyak dunia dalam penelitian ini menggunakan harga minyak
tahunan jenis West Texas Intermediate (WTI) tahun 2013 – 2016. Berikut
data harga minyak WTI tahun 2013 – 2016.

Tabel 5.3

Harga Minyak Dunia (WTI) Tahun 2013 -2016

Tahun Harga Minyak US$/Barrel
2013 97.98
2014 93.17
2015 48.66
2016 43.29

Sumber : data diolah



4. Return On Equity (ROE) (X3)

Return On Equity (ROE) merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak
dengan ekuitas (modal sendiri). ROE yang digunakan adalah perusahaan
perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013 -
2016. Berikut data ROE perusahaan perkebunan tahun 2013 – 2016.

Tabel 5.4

Return On Equity (ROE) Sektor Perkebunan

Tahun
Perusahaan 2013 2014 2015 2016
AALI
ANJT
DSNG
GZCO
JAWA
LSIP
PALM
SGRO
SIMP
SMAR
SSMS
TBLA

18,55 %
6,00 %
12,85 %
-6,38 %
5,50 %
11,62 %
-26,97 %
4,46 %
3,94 %
13,77 %
27,27 %
4,81 %

22,16 %
4,87 %
28,33 %
3,28 %
3,93 %
12,70 %
10,01 %
11,60 %
6,60 %
18,56 %
24,56 %
17,71 %

5,95 %
-2,46 %
12,07 %
-1,19 %
-0,91 %
8,49 %
-3,27 %
7,49 %
2,12 %
-5,06 %
19,35 %
6,98 %

12,02 %
1,81 %
1,15 %

-11,59 %
-12,22 %
7,75 %
5,85 %
1,05 %
1,50 %
24,45 %
9,48 %
14,58 %

Sumber : data diolah

Berikut tabel 5.5 informasi mengenai nilai maksimum, minimum, nilai rata-
rata, dan standar deviasi dari data yang menjadi objek penelitian.



Tabel 5.5

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Harga Saham (Y) 48 75 25100 3096,71 5696,702
Kurs Rupiah (X1) 48 9724,31 10875,66 10220,5900 422,72262
Harga Minyak Dunia
(X2)

48 43,29 97,98 70,7750 25,19446

ROE (X3) 48 -26,97 28,33 7,1900 10,56450
Valid N (listwise) 48
Sumber : data diolah

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui descriptive statistics dari masing-
masing variabel. Dari 48 sampel harga saham yang terendah adalah Rp. 75
sedangkan harga saham tertinggi adalah Rp. 25.100 dengan nilai rata-rata Rp.
3.096,71 serta standar deviasi sebesar 5696,702.

Pada data penelitian nilai terendah dari kurs rupiah adalah Rp. 9724,31
sedangkan nilai tertinggi sebesar Rp. 10875,66, untuk mean kurs rupiah adalah Rp.
10220,5900 dengan standar deviasi sebesar 422,72262. Harga minyak dunia
memiliki nilai terendah US$/Barel 43,29 dan nilai tertinggi adalah US$/Barel 97,98,
sedangkan mean sebesar US$/Barel 70,7750 dengan standar deviasi 25,17387. Nilai
terendah dari Return On Equity (ROE) adalah -26,97 dan nilai tertinggi adalah 28,33
dengan rata-rata sebesar 7,1900 serta standar deviasi 10,56450.

5.2 Uji Outlier

Uji outlier digunakan untuk mengetahui data – data yang menyimpang jauh
dari keseluruhan sampel. Data dinyatakan sebagai data outlier bila memiliki nilai
lebih dari 2,5 dan lebih kecil dari -2,5. Berikut Tabel 5.6 hasil uji outlier.



Tabel 5.6

Uji Outlier Sampel

Kode
Perusahaan

Kurs
Rupiah
(X1)

Harga
Minyak
(X2)

ROE
(X3)

Harga
Saham
(Y) Z (X1) Z (X2)

Z
(X3)

Z
(Y)

AALI 10875,66 97,98 18,55 25100 1,55 1,08 1,08 3,86
ANJT 10875,66 97,98 6,00 1490 1,55 1,08 -0,11 -0,28
DSNG 10875,66 97,98 12,85 2050 1,55 1,08 0,54 -0,18
GZCO 10875,66 97,98 -6,38 110 1,55 1,08 -1,28 -0,52
JAWA 10875,66 97,98 5,50 380 1,55 1,08 -0,16 -0,48
LSIP 10875,66 97,98 11,62 1930 1,55 1,08 0,42 -0,20
PALM 10875,66 97,98 -26,97 360 1,55 1,08 -3,23 -0,48
SGRO 10875,66 97,98 4,46 2000 1,55 1,08 -0,26 -0,19
SIMP 10875,66 97,98 3,94 780 1,55 1,08 -0,31 -0,41
SMAR 10875,66 97,98 13,77 7850 1,55 1,08 0,62 0,83
SSMS 10875,66 97,98 27,27 820 1,55 1,08 1,90 -0,40
TBLA 10875,66 97,98 4,81 470 1,55 1,08 -0,23 -0,46
AALI 10218,23 93,17 22,16 24250 -0,01 0,89 1,42 3,71
ANJT 10218,23 93,17 4,87 1325 -0,01 0,89 -0,22 -0,31
DSNG 10218,23 93,17 28,33 3850 -0,01 0,89 2,00 0,13
GZCO 10218,23 93,17 3,28 135 -0,01 0,89 -0,37 -0,52
JAWA 10218,23 93,17 3,93 378 -0,01 0,89 -0,31 -0,48
LSIP 10218,23 93,17 12,70 1890 -0,01 0,89 0,52 -0,21
PALM 10218,23 93,17 10,01 480 -0,01 0,89 0,27 -0,46
SGRO 10218,23 93,17 11,60 2100 -0,01 0,89 0,42 -0,17
SIMP 10218,23 93,17 6,60 705 -0,01 0,89 -0,06 -0,42
SMAR 10218,23 93,17 18,56 8100 -0,01 0,89 1,08 0,88
SSMS 10218,23 93,17 24,56 1665 -0,01 0,89 1,64 -0,25
TBLA 10218,23 93,17 17,71 755 -0,01 0,89 1,00 -0,41
AALI 10064,16 48,66 5,95 15850 -0,37 -0,88 -0,12 2,24
ANJT 10064,16 48,66 -2,46 1610 -0,37 -0,88 -0,91 -0,26
DSNG 10064,16 48,66 12,07 600 -0,37 -0,88 0,46 -0,44
GZCO 10064,16 48,66 -1,19 95 -0,37 -0,88 -0,79 -0,53



Kode
Perusahaan

Kurs
Rupiah
(X1)

Harga
Minyak
(X2)

ROE
(X3)

Harga
Saham
(Y) Z (X1) Z (X2)

Z
(X3)

Z
(Y)

JAWA 10064,16 48,66 -0,91 220 -0,37 -0,88 -0,77 -0,50
LSIP 10064,16 48,66 8,49 1320 -0,37 -0,88 0,12 -0,31
PALM 10064,16 48,66 -3,27 425 -0,37 -0,88 -0,99 -0,47
SGRO 10064,16 48,66 7,49 1700 -0,37 -0,88 0,03 -0,25
SIMP 10064,16 48,66 2,12 332 -0,37 -0,88 -0,48 -0,49
SMAR 10064,16 48,66 -5,06 4200 -0,37 -0,88 -1,16 0,19
SSMS 10064,16 48,66 19,35 1950 -0,37 -0,88 1,15 -0,20
TBLA 10064,16 48,66 6,98 510 -0,37 -0,88 -0,02 -0,45
AALI 9724,31 43,29 12,02 16775 -1,17 -1,09 0,46 2,40
ANJT 9724,31 43,29 1,81 1990 -1,17 -1,09 -0,51 -0,19
DSNG 9724,31 43,29 1,15 550 -1,17 -1,09 -0,57 -0,45
GZCO 9724,31 43,29 -11,59 75 -1,17 -1,09 -1,78 -0,53
JAWA 9724,31 43,29 -12,22 127 -1,17 -1,09 -1,84 -0,52
LSIP 9724,31 43,29 7,75 1740 -1,17 -1,09 0,05 -0,24
PALM 9724,31 43,29 5,85 456 -1,17 -1,09 -0,13 -0,46
SGRO 9724,31 43,29 1,05 1910 -1,17 -1,09 -0,58 -0,21
SIMP 9724,31 43,29 1,50 494 -1,17 -1,09 -0,54 -0,46
SMAR 9724,31 43,29 24,45 4350 -1,17 -1,09 1,63 0,22
SSMS 9724,31 43,29 9,48 1400 -1,17 -1,09 0,22 -0,30
TBLA 9724,31 43,29 14,58 990 -1,17 -1,09 0,70 -0,37
Sumber : data diolah

Berdasarkan uji outlier ditemukan bahwa perusahaan AALI dan PALM
merupakan data yang outlier. Perusahaan AALI memiliki Z harga saham lebih dari
2,5. Hal ini dikarenakan harga saham perusahaan AALI mempunyai nilai yang jauh
berbeda dari harga saham keseluruhan sampel, sehingga data perusahaan AALI yang
outlier tidak digunakan sebagai sampel penelitian. Perusahaan PALM memiliki Z
ROE -3,23 < -2,5 di tahun 2013, sehingga data yang outlier tidak digunakan sebagai
sampel penelitian. Setelah dilakukan uji outlier, maka jumlah sampel keseluruhan
menjadi 45.



5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan atas model regresi
yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan tahapan yang penting dilakukan
dalam proses regresi. Pelanggaran yang terjadi terhadap asumsi klasik menandakan
bahwa model regresi yang telah diperoleh kurang valid.

5.3.1 Uji normalitas data

Uji normalitas yang digunakan penelitian ini adalah uji Kolmogorov-
Smirnov dengan menggunakan level of significant sebesar 0,05 atau sebesar 5%.
Pengujian normalitas dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh
dengan tingkat signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05. Jika hasil yang
ditunjukkan signifikan lebih dari 0,05 maka data yang digunakan dalam penelitian
merupakan data yang terdistribusi normal dan sebaliknya bila nilai hasil kurang dari
0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Pada uji normalitas data ini terdiri dari
dua pengujian yang terdiri dari pengujian normalitas data variabel dependen ROE
dan variabel dependen harga saham.

Tabel 5.7
Hasil Pengujian Normalitas Data (Harga Saham)

Sumber : data diolah

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual

N 45
Normal_Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 3360,5410061
1

Most_Extreme
Differences

Absolute ,326
Positive ,326
Negative -,175

Test Statistic ,326
Asymp._Sig. (2-tailed) ,000c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.



Setelah dilakukan uji normalitas dengan one-sample kolmogorov-smirnov
pada data harga saham sebagai variabel dependen diperoleh nilai p (asymptotic
significant) sebesar 0,000. Karena nilai profitabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan harga saham sebagai variabel
dependen tidak berdistribusi normal. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan tertentu
agar data dapat berdistribusi normal.

Perlakuan terhadap data yang tidak normal adalah dengan melakukan
transformasi atau mengubah data ke dalam bentuk ln (logaritma natural) untuk
memperkecil skala ukuran data dan untuk menormalkan distribusi data. Berikut tabel
hasil uji normalitas data setelah transformasi Ln.

Tabel 5.8
Uji Normalitas Data Setelah Transformasi Ln (Harga Saham)

Sumber : data diolah

Setelah dilakukan transformasi dengan mengubah data variabel dependen
harga saham dalam bentuk logaritma natural (ln), maka diperoleh nilai p (asymptotic
significant) sebesar 0,200. Karena nilai profitabilitas 0,200 lebih besar dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan harga saham sebagai variabel
dependen berdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual

N 45
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 1,04108178
Most Extreme
Differences

Absolute ,087
Positive ,087
Negative -,067

Test Statistic ,087
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.



Tabel 5.9
Hasil Uji Normalitas Data (ROE)

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data diperoleh nilai p (asymptotic
significant) sebesar 0,200. Karena nilai profitabilitas 0,200 lebih besar dari 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan Return On Equity (ROE)
sebagai variabel intervening berdistribusi normal. Selain menggunakan one-sample
kolmogorov-smirnov analisis normalitas data ini juga didukung dengan Normal P-P
Plot of Regression Standardized Residual. Apabila grafik yang diperoleh memiliki
titik-titik mendekati garis diagonal dapat dismpulkan model regresi bersifat normal.
Berikut gambar uji normalitas dengan Normal P-P Plot.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardize
d Residual

N 45
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std. Deviation 8,48307314
Most Extreme
Differences

Absolute ,112
Positive ,112
Negative -,066

Test Statistic ,112
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.



Gambar 5.1
Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot (Harga Saham)

Sumber : data diolah

Setelah dilakukan uji normalitas data dengan Normal P-P Plot of Regression
Standardized Residual, terlihat pada gambar terdapat titik-titik yang mendekati garis
diagonal yang berarti bahwa model regresi berdistribusi normal.

Gambar 5.2
Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot (ROE)



Sumber : data diolah
Berdasarkan gambar diatas, terlihat titik-titik pada gambar mendekati garis

diagonal yang berarti bahwa model regresi berdistribusi normal.

5.3.2 Uji multikolinieritas

Uji multikolieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya
multikolieritas didasarkan pada nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).
Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF)
kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolieritas. Sebaliknya, apabila nilai
tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar
dari 10 maka terdapat multikolieritas.

Tabel 5.10

Hasil Uji Multikolinieritas (ROE)

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity
Statistics

B
Std.
Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 71,622 53,324 1,343 ,186
Kurs Rupiah -,008 ,006 -,353 -1,367 ,179 ,304 3,295
Harga
Minyak
Dunia

,231 ,095 ,629 2,437 ,019 ,304 3,295

a. Dependent Variable: ROE (X3)
Sumber : data diolah



Tabel 5.11

Hasil Uji Multikolinieritas (Harga Saham)

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

Collinearity
Statistics

B
Std.
Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2,524 6,764 ,373 ,711
Kurs Rupiah ,000 ,001 ,153 ,643 ,524 ,291 3,442
Harga
Minyak
Dunia

-,015 ,013 -,291 -1,171 ,248 ,266 3,761

ROE ,085 ,019 ,615 4,416 ,000 ,850 1,176
a. Dependent Variable: LNHargaSaham
Sumber : data diolah

Hasil perhitungan pada Tabel 5.10 diatas menunjukkan bahwa kurs rupiah
mempunyai nilai tolerance 0,304 dan VIF sebesar 3,295, harga minyak dunia
memiliki nilai tolerance 0,304 dan VIF sebesar 3,295. Pada tabel 5.11 menunjukkan
bahwa kurs rupiah mempunyai nilai tolerance 0,291 dan VIF sebesar 3,442, harga
minyak dunia memiliki nilai tolerance 0,266 dan VIF sebesar 3,761 serta ROE
mempunyai nilai tolerance 0,850 dan VIF 1,176. Masing-masing nilai tolerance
dari kedua tabel tersebut mempunyai nilai lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolieritas antar variabel independen
dalam model regresi.

5.3.3 Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam uji autokorelasi ini
menggunakan uji Durbin Watson (DW). Bila nilai DW hitung terletak diantara (dU)
dan (4-dU) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi uji
autokorelasi (Ghozali, 2009:99). Berikut tabel 5.4 hasil uji autokorelasi.



Tabel 5.12

Hasil Uji Autokorelasi (ROE)

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 ,387a ,150 ,109 8,68270 1,921
a. Predictors: (Constant), Harga Minyak Dunia (X2), Kurs Rupiah (X1)
b. Dependent Variable: ROE (X3)

Sumber : data diolah

Dari hasil analisis data diperoleh hasil Durbin Watson (DW) hitung sebesar
1,921, sedangkan besarnya DW tabel diperoleh nilai DL (batas bawah) sebesar
1,4298 dan DU (batas atas) sebesar 1,6148. Nilai DW hitung 1,982 terletak diantara
DU (1,6148) dan 4 - DU (2,3852), jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi telah
memenuhi uji autokorelasi.

Tabel 5.13

Hasil Uji Autokorelasi (Harga Saham)

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

1 ,569a ,324 ,275 1,07850 2,078
a. Predictors: (Constant), ROE (X3), Kurs Rupiah (X1), Harga Minyak Dunia
(X2)
b. Dependent Variable: LNHargaSaham
Sumber : data sekunder yang diolah

Dari hasil analisis data pada tabel 5.13 diperoleh hasil Durbin Watson (DW)
hitung sebesar 2,078, sedangkan besarnya DW tabel diperoleh nilai DL (batas bawah)
sebesar 1,3832 dan DU (batas atas) sebesar 1,6662. Nilai DW hitung 1,982 terletak
diantara DU (1,6662) dan 4 - DU (2,3338), jadi dapat disimpulkan bahwa model
regresi telah memenuhi uji autokorelasi.



5.4 Analisis Jalur

Sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian yang diajukan dalam
penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path
Analysis). Model dalam analisis ini dipecah menjadi dua persamaan :

Persamaan struktural pertama:
X3 = α + β1 X1 + β2 X2 + e

Persamaan struktural kedua:
LNY = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e

Keterangan:
LNY = LN Harga Saham
α = Konstanta
β1, β2, β3 = Koefisien Regresi
X1 = Kurs Rupiah
X2 = Harga Minyak Dunia
X3 = Return On Equity (ROE)
e = Error

Tabel 5.14
Hasil Uji Regresi Persamaan Pertama

VARIABEL Β
Constant 71,622
Kurs Rupiah -0,008
Harga Minyak Dunia 0,231
Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 maka
diperoleh persamaan sebagai berikut :

X3 = 71,622 – 0,008 X1 + 0,231 X2



Persamaan regresi linier diatas menjelaskan bahwa :

1. Kontanta (α)

Artinya nilai konstanta adalah 71,622 menunjukkan bahwa variabel
independen yang terdiri dari kurs rupiah dan harga minyak dunia dianggap
tetap atau konstan, maka ROE sebesar 71,622 satuan.

2. Koefisien (β1 = – 0,008) Variabel Kurs Rupiah

Artinya jika variabel kurs rupiah mengalami kenaikan sebesar satu satuan
maka akan mengakibatkan penurunan pada variabel ROE sebesar – 0,008
dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

3. Koefisien (β2 = 0,231) Variabel Harga Minyak Dunia

Artinya adalah besarnya nilai koefisien regresi harga minyak dunia sebesar
0,231 bersifat positif yang menunjukkan adanya hubungan yang searah
antara variabel harga minyak dunia dengan variabel ROE. Hal ini
mengindikasikan bahwa semakin meningkat harga minyak dunia, maka
ROE juga semakin meningkat. Jika harga minyak dunia naik satu satuan
maka akan mendorong ROE meningkat sebesar 0,231 dengan asumsi
bahwa variabel independen lainnya konstan.

Tabel 5.15
Hasil Uji Regresi Persamaan Kedua

VARIABEL Β
Constant 2,524
Kurs Rupiah 0,000
Harga Minyak Dunia -0,015
ROE 0,085
Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 maka
diperoleh persamaan sebagai berikut :

LNY = 2,524 + 0,000 X1 – 0,015 X2 + 0,085 X3



Persamaan regresi linier diatas menjelaskan bahwa :

1. Kontanta (α)

Artinya adalah jika besarnya nilai kontanta adalah 2,524 menunjukkan
bahwa variabel independen yang terdiri dari kurs rupiah, harga minyak
dunia dan ROE sama dengan nol atau konstan. Dengan asumsi seluruh
variabel independen nol.

2. Koefisien (β1 = 0,000) Variabel Kurs Rupiah

Artinya jika variabel kurs rupiah mengalami kenaikan sebesar satu satuan
maka akan mengakibatkan peningkatan pada variabel harga saham sebesar
0,000 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sebaliknya jika
variabel kurs rupiah mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan
terjadi penurunan pada variabel harga saham sebesar 0,000 dengan asumsi
variabel independen lainnya konstan.

3. Koefisien (β2 = -0,015) Variabel Harga Minyak Dunia

Artinya adalah besarnya nilai koefisien regresi harga minyak dunia sebesar -
0,015 bersifat negatif yang menunjukkan adanya hubungan yang berbanding
terbalik antara variabel harga minyak dunia dengan variabel harga saham.
Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat harga minyak dunia,
maka harga saham semakin menurun. Jika harga minyak dunia naik satu
satuan maka akan mendorong harga saham menurun sebesar - 0,015 dengan
asumsi bahwa variabel independen lainnya konstan.

4. Koefisien (β3 = 0,085) Variabel ROE

Artinya jika variabel ROE mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka
akan mengakibatkan peningkatan pada variabel harga saham sebesar 0,085
dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Sebaliknya jika
variabel ROE mengalami penurunan sebesar satu satuan maka akan terjadi
penurunan pada variabel harga saham sebesar 0,085 dengan asumsi variabel
independen lainnya konstan.



5.5 Pengujian Hipotesis

5.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen secara simultan. Dalam hal ini
perhitungannya di bantu oleh program SPSS 23.0 for windows.
a. Uji F pada variabel dependen ROE

Langkah-langkah pengujian :
1. Hipotesis

H0 : β1 = β2 = 0 artinya Kurs rupiah dan Harga minyak dunia secara
simultan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap Return On Equity (ROE) perusahaan
perkebunan.

H0 : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya Kurs rupiah dan Harga minyak dunia secara
simultan atau secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap Return On Equity (ROE) perusahaan perkebunan
F tabel = Fα (df regresi, df residual) = Fα (k-1, n-k)
F tabel = F0,05 (2, 42) = 3,22

2. Daerah kritis atau daerah penolakan
Bila F hitung ≥ F tabel maka H0 ditolak
Bila F hitung < F tabel maka H0 diterima

3. Berikut Tabel 5.16 hasil analisis perhitungan Uji F.

Tabel 5.16
Hasil Analisis Uji Simultan (uji F) Variabel ROE

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 557,835 2 278,917 3,700 ,033b

Residual 3166,351 42 75,389
Total 3724,186 44

a. Dependent Variable: ROE (X3)
b. Predictors: (Constant), Harga Minyak Dunia (X2), Kurs Rupiah (X1)
Sumber : data diolah



Hasil pengujian pada Tabel 5.16, uji simultan (F) menunjukkan nilai F
hitung > nilai F tabel yaitu 3,700 > 3,22, maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas (kurs rupiah dan harga minyak
dunia) berpengaruh signifikan sebesar 0,033 secara simultan terhadap ROE
perusahaan perkebunan sebagai variabel intervening. Hal ini berarti jika nilai makro
ekonomi (kurs rupiah dan harga minyak dunia) yang semakin tinggi akan
meningkatkan Return On Equity (ROE) perusahaan perkebunan. Sebaliknya, jika
nilai makro ekonomi (kurs rupiah dan harga minyak dunia) yang semakin menurun
maka Return On Equity (ROE) perusahaan perkebunan juga semakin menurun.
b. Uji F pada variabel dependen Harga Saham

Langkah-langkah pengujian :
1. Hipotesis

H0 : β1 = β2 = 0 artinya Kurs rupiah, Harga minyak dunia, dan ROE
secara simultan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap Harga saham perusahaan perkebunan.

H0 : β1 ≠ β2 ≠ 0 artinya Kurs rupiah, Harga minyak dunia, dan ROE
secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap Harga saham perusahaan perkebunan.
F tabel = Fα (df regresi, df residual) = Fα (k-1, n-k)
F tabel = F0,05 (3, 41) = 2,83

2. Daerah kritis atau daerah penolakan
Bila F hitung ≥ F tabel maka H0 ditolak
Bila F hitung < F tabel maka H0 diterima

3. Berikut Tabel 5.17 hasil analisis perhitungan Uji F.

Tabel 5.17
Hasil Analisis Uji Simultan (uji F) Variabel LN Harga Saham

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 22,891 3 7,630 6,560 ,001b

Residual 47,689 41 1,163
Total 70,581 44

a. Dependent Variable: LNHargaSaham
b. Predictors: (Constant), ROE (X3), Kurs Rupiah (X1), Harga Minyak Dunia
(X2)



Sumber : data diolah
Berdasarkan Tabel 5.17, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan F hitung > F

tabel yaitu 6,560 > 2,83, maka H0 ditolak pada tingkat signifikansi 5 % sehingga
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel bebas kurs rupiah, harga minyak dunia,
dan Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
variabel terikat Y (LN harga saham).

5.5.2 Uji parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah secara parsial variabel bebas yaitu
Kurs rupiah, Harga minyak dunia, dan ROE secara signifikan mempengaruhi
variabel terikat yaitu Harga saham. Hasil uji t pada variabel dependen ROE dapat
dilihat pada tabel 5.18 dan hasil uji t pada variabel dependen LN Harga saham dapat
dilihat pada tabel 5.19.

Tabel 5.18
Hasil Uji Hipotesis (t-test) (ROE)

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B
Std.
Error Beta

1 (Constant) 71,622 53,324 1,343 ,186
Kurs Rupiah (X1) -,008 ,006 -,353 -1,367 ,179
Harga Minyak
Dunia (X2)

,231 ,095 ,629 2,437 ,019

a. Dependent Variable: ROE (X3)
Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 5.18 dapat disimpulkan bahwa dari dua variabel
independen yaitu kurs rupiah dan harga minyak dunia, hanya satu variabel yang
mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) yaitu harga
minyak dunia. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi harga minyak dunia
kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,019, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan
variabel kurs rupiah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return
On Equity (ROE), hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi kurs rupiah lebih dari



0,05 ( 0,179 > 0,05), maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sehingga kesimpulannya kurs
rupiah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Return On Equity (ROE)
perusahaan perkebunan dan harga minyak dunia secara parsial berpengaruh terhadap
Return On Equity (ROE) perusahaan perkebunan.

Tabel 5.19
Hasil Uji Hipotesis (t-test) (Harga Saham)

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficients

t Sig.B
Std.
Error Beta

1 (Constant) 2,524 6,764 ,373 ,711
Kurs Rupiah
(X1) ,000 ,001 ,153 ,643 ,524

Harga Minyak
Dunia (X2) -,015 ,013 -,291 -1,171 ,248

ROE (X3) ,085 ,019 ,615 4,416 ,000
a. Dependent Variable: LNHargaSaham
Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan uji t dengan variabel dependen LN Harga
saham diatas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga variabel independen Kurs rupiah,
Harga minyak dunia, dan Return On Equity (ROE), hanya ROE yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap harga saham. Kedua variabel independen yang lain
(Kurs rupiah dan Harga minyak dunia) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap
harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi ROE kurang dari 0,05
dan nilai signifikansi kurs rupiah dan harga minyak dunia lebih dari 0,05. Variabel
Return On Equity (ROE) dengan nilai signifikansi 0,000, variabel kurs rupiah
dengan nilai signifkansi 0,524 dan variabel harga minyak dunia dengan nilai
signifikansi 0,248. Sehingga kesimpulannya kurs rupiah dan harga minyak dunia
secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, sedangkan
Return On Equity (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga
saham.



5.5.3 Koefisien determinasi simultan (R2)

Koefisien determinasi simultan (R2) adalah suatu besaran yang mengukur
tingkat keeratan hubungan variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel
terikat, dimana hasil perhitungannya dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 5.20

Koefisien Determinasi (ROE)

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,387a ,150 ,109 8,68270
a. Predictors: (Constant), Harga Minyak Dunia (X2), Kurs
Rupiah (X1)
b. Dependent Variable: ROE (X3)
Sumber : data diolah

Tabel 5.21

Koefisien Determinasi (LN Harga Saham)

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,569a ,324 ,275 1,07850
a. Predictors: (Constant), ROE (X3), Kurs Rupiah (X1), Harga
Minyak Dunia (X2)
b. Dependent Variable: LNHargaSaham
Sumber : data diolah

Berdasarkan Tabel 5.20 kolom R menunjukkan bahwa korelasi atau
hubungan antara variabel kurs rupiah dan harga minyak dunia terhadap Return On
Equity (ROE) sebesar 0,387 atau sebesar 38,7 %. Pada kolom R Square atau
koefisien determinasi adalah sebesar 0,150 atau 15 %. Hal ini menunjukkan bahwa
perubahan yang terjadi pada variabel Return On Equity (ROE) sebesar 15 %
disebabkan oleh variabel independen yaitu kurs rupiah dan harga minyak dunia,



sedangkan sisanya (100 % - 15 %) = 85 %) sebesar 85 % disebabkan oleh variabel
lain diluar kedua variabel independen atau diluar model.

Pada Tabel 5.21 kolom R menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan
antara variabel independen kurs rupiah, harga minyak dunia, dan Return On Equity
(ROE) terhadap harga saham sebesar 0,569 atau sebesar 56,9 %. Pada kolom R
Square atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,324 atau 32,4 %. Hal ini
menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel dependen (LN Harga
saham) sebesar 32,4 % disebabkan oleh variabel independen kurs rupiah, harga
minyak dunia, Return On Equity (ROE), sedangkan sisanya 67,6 % disebabkan oleh
variabel lain diluar ketiga variabel independen atau diluar model.

5.6 Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mengetahui
pengaruh kurs rupiah dan harga minyak dunia terhadap harga saham dengan ROE
sebagai variabel intervening pada perusahaan perkebunan. Batasan penelitian ini
adalah perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
2013-2016.

5.6.1 Pengaruh kurs rupiah dan harga minyak dunia secara simultan
terhadap ROE

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan
kurs rupiah dan harga minyak dunia berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE)
perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini
ditunjukkan dengan nilai Fhitung (3,700) > Ftabel (3,22). Dengan demikian, dalam
penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 0,033 dari variabel kurs
rupiah dan harga minyak dunia secara simultan terhadap Return On Equity (ROE)
perusahaan perkebunan. Besarnya pengaruh ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar
0,15 atau 15 %. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel
dependen (ROE) sebesar 15 % disebabkan oleh variabel independen kurs rupiah dan
harga minyak dunia, sedangkan sisanya 85 % disebabkan oleh variabel lain diluar
ketiga variabel independen atau diluar model.

Pengaruh positif dan signifikan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa
apabila semakin meningkat kurs rupiah dan harga minyak dunia maka Return On
Equity (ROE) semakin meningkat pula. Sebaliknya, apabila kurs rupiah dan harga
minyak dunia menurun maka akan diikuti dengan menurunnya Return On Equity
(ROE) perusahaan. Hasil ini menunjukkan sepanjang tahun 2013-2016 variabel



makro ekonomi (kurs rupiah dan harga minyak dunia) berpengaruh pada Return On
Equity (ROE) perusahaan perkebunan. Pada periode tahun 2013-2016 harga minyak
dunia terus mengalami penurunan yang membuat profitabilitas perusahaan
perkebunan yang dihitung dengan Return On Equity (ROE) menjadi sangat
fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan.

5.6.2 Pengaruh kurs rupiah terhadap Return On Equity (ROE)

Dilihat dari hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa kurs rupiah
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Return On Equity (ROE) perusahaan
perkebunan. Hal ini dapat dilihat pada nilai thitung = -1,367 dan nilai signifikansi
0,179 > 0,05.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kurs rupiah berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap Return On Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa
semakin menurun nilai kurs rupiah maka kemungkinan Return On Equity (ROE)
akan mengalami kenaikan, dan sebaliknya semakin meningkat nilai kurs rupiah
maka kemungkinan Return On Equity (ROE) akan menurun. Maka hipotesis yang
diajukan menyatakan bahwa kurs rupiah mempunyai pengaruh signifikan terhadap
Return On Equity (ROE) pada perusahaan perkebunan tidak terbukti kebenarannya.

Melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dolar akan memberikan dampak
positif atau peningkatan terhadap pendapatan yang akan diterima perusahaan. Hal ini
dikarenakan sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang melakukan
transaksi internasional dengan melakukan ekspor, sehingga jumlah rupiah yang
diterima perusahaan akan semakin banyak apabila kurs rupiah melemah terhadap
dolar atau terapresiasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda (2009)
hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen nilai tukar dan inflasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kinerja keuangan, sedangkan
hanya variabel suku bunga SBI yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan.

5.5.3 Pengaruh harga minyak dunia terhadap Return On Equity (ROE)

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa harga minyak
dunia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity (ROE)
perusahaan perkebunan. Ini dibuktikan dengan nilai thitung = 2,437 dan nilai
signifikansi 0,019 < 0,05. Artinya semakin meningkat harga minyak dunia maka



profitabilitas (ROE) perusahaan perkebunan cenderung meningkat, dan apabila
harga minyak dunia menurun maka ROE perusahaan perkebunan akan berfluktuasi
atau cenderung menurun. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu
harga minyak dunia mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return On Equity
(ROE) pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
terbukti kebenarannya.

Semakin tinggi harga minyak dunia maka semakin tinggi perusahaan dalam
memperoleh pendapatan. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada peningkatan
profitabilitas perusahaan. Sebagai perusahaan penghasil Crude Palm Oil (CPO),
kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Sepanjang tahun
2013-2016 harga minyak dunia terus mengalami penurunan, kondisi ini memberikan
pengaruh terhadap profitabilitas (ROE) perusahaan perkebunan. Ini terbukti pada
rata-rata Return On Equity (ROE) perusahaan sampel mengalami penurunan setiap
tahunnya.

5.6.4 Pengaruh kurs rupiah, harga minyak dunia, dan ROE secara simultan
terhadap harga saham

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara simultan
kurs rupiah, harga minyak dunia, dan Return On Equity (ROE) terhadap harga
saham perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini
ditunjukkan dengan nilai Fhitung (6,560) > Ftabel (3,22). Dengan demikian, dalam
penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 0,001 dari variabel kurs
rupiah, harga minyak dunia dan Return On Equity (ROE) secara simultan terhadap
harga saham perusahaan perkebunan.

Besarnya pengaruh ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0,324 atau 32,4
%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel dependen
harga saham disebabkan oleh variabel independen kurs rupiah, harga minyak dunia,
dan Return On Equity (ROE) sedangkan sisanya 67,6 % disebabkan oleh variabel
lain diluar ketiga independen atau diluar model.

Pengaruh positif dan signifikan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa
apabila semakin meningkat variabel independen kurs rupiah, harga minyak dunia,
dan Return On Equity (ROE) maka harga saham akan mengalami peningkatan.
Semakin menguat kurs rupiah terhadap dolar, maka pendapatan perusahaan yang
melakukan transaksi internasional (ekspor) akan meningkat karena jumlah rupiah
yang akan diterima perusahaan lebih besar dibandingkan rupiah melemah terhadap
dolar, sehingga kinerja keuangan meningkat dan akan meningkatkan kepercayaan



investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Semakin besar
harga minyak dunia, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan dalam
memperoleh keuntungan sehingga akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada
investor. Sedangkan ROE sangat penting bagi para pemegang saham dan calon
investor, karena ROE yang tinggi berarti para pemegang saham akan memperoleh
dividen yang tinggi pula dan kenaikan ROE akan menyebabkan kenaikan saham.

5.5.5 Pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kurs rupiah memiliki
pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham. Ini dibuktikan dengan nilai
thitung = 0,643 dan nilai signifikansi 0,524 > 0,05.Artinya kurs rupiah memiliki
pengaruh positif tidak signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini menunjukkan
bahwa kenaikan atau penurunan kurs rupiah terhadap dollar tidak akan berdampak
secara langsung pada kenaikan dan penurunan harga saham.

Samsul (2006:2020) menjelaskan bahwa kenaikan kurs US$ yang tajam
terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki utang dalam
dolar sementara produk emiten tersebut dijual secara lokal. Selanjutnya, emiten yang
berorientasi ekspor akan berdampak positif dari kenaikan kurs dolar tersebut. Harga
saham akan berdampak positif atau negatif tergantung kelompok/emiten yang
tampak dominan. Walaupun sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang
melakukan kegiatan ekspor, namun sektor perkebunan lebih banyak melakukan
penjualan di dalam negeri sehingga perubahan kurs rupiah bukan merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kurs rupiah walau mempunyai pengaruh positif terhadap harga
saham namun pengaruh tersebut tidak signifikan dibandingkan dengan faktor lain.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnnywinata
Kewinoto, Muchtar Mariso dan Sjahruddin (2015) yang menyatakan bahwa kurs
rupiah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham pada perusahaan
penghasil minyak kelapa sawit (CPO). Namun, penelitian ini tidak mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Fatih (2016) yang menyatakan kurs rupiah terhadap
dolar secara parsial berpengaruh terhadap harga saham.

5.6.6 Pengaruh harga minyak dunia terhadap harga saham

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial harga minyak dunia
memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Ini dibuktikan dengan
nilai thitung = - 1,171 dan nilai signifikansi 0,248 > 0,05. Hasil pengujian hipotesis



yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa harga minyak dunia berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham.

Semakin meningkat harga minyak dunia akan diikuti dengan menurunnya
harga saham, dan sebaliknya semakin menurun harga minyak dunia maka harga
saham akan meningkat meskipun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan fluktuasi
harga minyak dunia merupakan faktor yang mempengaruhi pasar modal suatu
negara karena kenaikan harga minyak mentah di dunia akan berimbas pada sektor
dan impor suatu negara, sehingga naiknya minyak dunia menyebabkan emiten
perusahaan perkebunan menurun. Maka hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa
harga minyak dunia mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham pada
perusahaan perkebunan tidak terbukti kebenarannya. Penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Priska (2011) dan Filus, M. Chabachib, Harjum
(2012) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa harga minyak dunia
berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham di Bursa Efek Indonesia.

5.6.7 Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap harga saham

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Return On
Equity berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hal ini dibuktikan
dengan nilai thitung sebesar 4,416 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin naik nilai Return On Equity (ROE) maka harga saham
akan mengalami kenaikan juga, dan sebaliknya semakin menurun nilai Return On
Equity (ROE) maka harga saham akan mengalami penurunan. Hasil tersebut sesuai
dengan hipotesis yang diajukan yaitu Return On Equity memiliki pengaruh
signifikan terhadap harga saham pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016.

Semakin tinggi Return On Equity (ROE) maka semakin besar pula harga
saham karena besarnya ROE memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan
diterima investor akan tinggi. Tingkat pengembalian disini mempunyai
kecenderungan dapat mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi. Karena
para investor lebih melihat seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam mengelola
modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Sehingga hal tersebut akan membuat
harga saham di pasar saham akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursidah
(2011); Amanda,et al. (2013); Rahmi, et al. (2013); Rakasetya, et al. (2013); Diko,et
al. (2016) yang menunjukkan bahwa rasio profitabilitas ROE berpengaruh signifikan



pada harga saham yang artinya meningkatnya profitabilitas perusahaan akan
meningkatkan harga saham, demikian sebaliknya.


