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ANALISIS  PENGARUH  FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL, 

PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP 

RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN  SEKTOR MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif secara parsial faktor 

fundamental yaitu Earning per Share (EPS), Price to Book Value (PBV), Debt to 

Equity Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM), Suku Bunga dan Inflasi serta 

pengaruh negatif secara parisal yaitu Nilai Tukar terhadap Return Saham pada 

perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia . Sampel 

penelitian ini menggunakan perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015-2017 yang diambil dengan menggunakan 

metode Purposive Sampling sehingga terdapat 15 perusahaan sebagai sampel. Data 

penelitian dianalisis menggunakan Regresi Linier berganda. Berdasarkan hasil 

analisis menunjukkan variabel Earning per Share, Price to Book Value berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham. Debt to Equity Ratio berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Return Saham. Suku bunga dan Inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham. Net profit Margin dan 

Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham. Kemampuan 

Faktor fundamental dan faktor makroekonomi dalam menjelaskan variabel dependen 

sebesar 23,6% sedangkan sisanya sebesar 76,4% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar 

model penelitian. 

 

Kata Kunci : Faktor Fundamental, Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Return Saham 

Abstract 

This Study aimed to find out the positive effects partial of fundamental factors, 

namely Earning per Share (EPS), Price too Book Value (PBV), Debt to Equity Ratio 

(DER) and Net profit Margin (NPM) also Interest Rate, Inflation and negative effect 

partial is Exchange Rate on the stock Return at manufactur company sector in 

Indonesian Stock Exchange. The research sampel comprised textile and garment 

companies were still listed in Indonesian Stock Exchange in the period 2015-2017 the 

sample was selected by means of the purposive sampling technique and the sample 

consisted 15 companies. The research data were analyzed using the multiple linier 

regression method. Based on the results the variable Earning per Share and Price too 

Book Value had a positive affect and not significant the Stock Return. Debt to Equity 

Ratio had a negative affect and not significant to the Stock return.. Interest rate and 

Inflation had a positive affect and significant on the Stock Return. Net Profit Margin 
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and Exchange Rate had a negative affect and significant on the Stock Return. The 

capability of the Fundamental factors and macroeconomic factor to account for the 

variance of the dependent variable was 23,6% and the remaining 76,4% was 

explained by other variable outside the model. 

 

Keywords :   Earning per Share, Price to Book Value, Debt to Equity Ratio, Net 

Profit Margin, Interest rate, Inflation,Exchange Rate, Stock return 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini pasar Modal kian semakin maju dan berkembang pesat serta 

memegang peranan peting untuk memobilisasi dana dari masyarakat yang ingin 

berinvestasi di dalam Pasar Modal. Investasi sendiri dalam artian luas merupakan 

suatu bentuk pengorbanan di saat ini dengan tujuan mendapatkan sesuatu atau nilai 

yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Dan dengan alasan itulah mengapa  

semua Investor berlomba-lomba untuk masuk ke dalam pusaran Pasar Modal 

dimana Pasar Modal mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi para kalangan 

yang ingin menanamkan modal mereka serta menjanjikan nilai yang tinggi di masa 

mendatang.  

 Tujuan dari Investor untuk berinvestasi ialah demi mendapatkan Return yang 

tinggi. Bagi kalangan Investor, Return bisa dikatakan sebagai tolak ukur untuk  

menilai seberapa besar keuntungan suatu saham, Return yang diharapkan oleh para 

investor adalah deviden untuk berinvestasi di saham dan pendapatan bunga untuk 

berinvestasi di surat hutang. Return merupakan tujuan utama dari investor untuk 

mendapatkan hasil atau nilai dari investasi yang sudah dilakukan. Dengan adanya 

Return saham yang cukup tinggi maka akan lebih banyak menarik investor untuk 

membeli saham tersebut. 

Menurut Jogiyanto (2010:205), Return Saham adalah nilai yang diperoleh 

sebagai hasil dari aktivitas investasi. Return yang diharapkan berupa deviden 

untuk investasi saham dan pendapatan bunga untuk investasi di surat utang. Return 

merupakan tujuan utama investor untuk mendapatkan hasil dari investasi yang 

dilakukan oleh investor. Dengan adanya Return Saham yang cukup tinggi akan 

lebih menarik para investor untuk membeli saham tersebut 
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Terdapat berbagai jenis faktor fundamental yang cenderung dapat 

menyulitkan investor untuk memilh faktor fundamental apa yang tepat untuk 

menggambarkan kondisi perusahaan dan berpengaruh terhadap Return Saham. 

Berbagai jenis faktor fundamental tersebut diantaranya dilihat dari data keuangan, 

data pangsa pasar, dan siklus bisnis. Beberapa faktor fundamental yang dipilih 

penulis dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang meliputi Earnings Per 

Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Price to 

Book Value (PBV) sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wildan (2016). 

Alasan pemilihan variabel ini karena variabel tersebut mampu menggambarkan 

kondisi suatu perusahaan dalam hal laba yang dihasilkan perusahaan. 

 Suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling banyak diamati dalam 

perekonomian karena dianggap mempengaruhi kehidupan kita dan mempunyai 

konsekuensi penting bagi kesehatan perekonomian. Suku Bunga adalah biaya 

pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut biasanya 

dinyatakan dalam presentase (Mishkin, 2008). Oleh karena itu, bunga juga dapat 

diartikan sebagai uang yang diperoleh atas pinjaman yang diberikan. Suku bunga 

pada dasarnya mempunyai dua pengertian sesuai dengan peninjauannya yaitu bagi 

bank dan bagi pengusaha. Bagi bank, bunga adalah suatu pendapatan atau suatu 

keuntungan atas peminjaman uang oleh pengusaha atau nasabah. Dan bagi 

pengusaha bunga dianggap sebagai ongkos produksi ataupun biaya modal. Suku 

bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank 

daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki 

tingkat risiko lebih besar. 

 Menurut Boediono (1994:155) definisi singkat dari inflasi adalah 

kecenderungan dari harga-harga untuk menarik secara umum dan terus menerus. 

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Syarat adanya 

kecenderungan meningkat yang terus menerus juga perlu digaris-bawahi. 

Kenaikan harga-harga karena, misalnya, musiman, menjelang hari raya, bencana, 
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dan sebagainya, yang sifatnya hanya sementara tidak disebut inflasi. Inflasi sendiri 

memiliki dampak atau pengaruh yang bermacam-macam, 

 Kurs atau nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang terhadap mata uang 

lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Kurs 

(nilai tukar) merupakan faktor ekonomi makro yang secara empiris terbukti 

memiliki pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di berbagai negara. 

Menguatnya kurs US dollar terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap 

emiten yang memiliki utang dalam dollar sementara produk emiten tersebut dijual 

secara lokal. Hal tersebut berarti harga saham emiten yang terkena dampak negatif 

akan mengalami penurunan di Bursa Efek (Samsul, 2006). 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS PENGARUH FAKTOR-

FAKTOR FUNDAMENTAL, PENGARUH  SUKU BUNGA, INFLASI DAN 

NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA. 

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk menganalisis secara empiris Earning per 

Share, Debt to Equity Ratio, Price Book Value dan Net Profit Margin berpengaruh 

positif secara parsial terhadap Return Saham untuk perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa efek Indonesia. 2) Untuk menganalisis apakah secara empiris 

Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh negatif secara parsial terhadap 

Return Saham untuk perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  3) Untuk menganalisis apakah secara empiris Earning per share, Debt 

to Equity Ratio, Price Book value, Net Pofit Margin, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai 

Tukar berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham untuk peusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat data kuantitatif yaitu 

penelitian yang pengujiannya menekankan pada teori-teori dengan melalui 

pengukuran pada variabel penelitian angka dan melakukan data dengan prosedur 

statistik.  

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah dengan metode purposive sampling. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan syarat sebagai 

berikut: 1) Perusahaan Tekstil dan Garmen yang secara konsisten terdaftar di 

BEI dan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) dalam  mata uang 

rupiah secara berturut-turut pada periode 2015-2017. 2) Perusahaan tidak 

mengalami kerugian secara berturut-turut dalam melaporkan laporan keuangan. 

3) Mempunyai kelengkapan data saham yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahannya. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan berupa laporan 

tahunan atau annual report perusahaan manufaktur sektor Tekstil dan Garmen 

periode 2015-2017 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses 

melalui www.idx.co.id atau melalui website perusahaan. Data juga diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) atau Bank Indonesia. 

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Earning per Share 

(EPS),Debt to Equity Ratio (DER),Net Profit Margin (NPM), Price Book Value 

(PBV), Suku Bunga,Inflasi dan Nilai Tukar. Variabel Dependen dalam penelitian 

ini adalah Return Saham. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Normalitas 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov – 

Smirnov 

p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

0,595 0,870 Sebaran data 

normal  

         Sumber :  Data diolah 

3.2  Uji Multikolinearitas         

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

EPS 0,644 1,552 Tidak terjadi multikolinearitas 

PBV 0,707 1,413 Tidak terjadi multikolinearitas 

DER 0,606 1,650 Tidak terjadi multikolinearitas 

NPM 0,661 1,514 Tidak terjadi multikolinearitas 

Suku Bunga 0,427 2,340 Tidak terjadi multikolinearitas 

Inflasi 0,114 8,737 Tidak terjadi multikolinearitas 

Nilai Tukar 0,156 6,429 Tidak terjadi multikolinearitas 

      Sumber : Data diolah 

3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-value Keterangan 

EPS 0,741 Bebas heteroskedastisitas 

PBV 0,126 Bebas heteroskedastisitas 

DER 0,316 Bebas heteroskedastisitas 

NPM 0,067 Bebas heteroskedastisitas 

Suku Bunga 0,172 Bebas heteroskedastisitas 

Inflasi 0,557 Bebas heteroskedastisitas 

Nilai Tukar 0,741 Bebas heteroskedastisitas 

     Sumber: Data diolah 
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3.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai DW-hitung Kriteria Keputusan 

2,407 1,5 sampai 2,5 Tidak ada 

autokorelasi positif 

 

3.5 Stastistik Deskriptif 

Tabel 5. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation 

EPS 38 -109.79 480.06 5.53 97.47 

PBV 38 -4.42 5.09 1.12 1.82 

DER 38 -33.75 11.26 -2.63 10.71 

NPM 38 -.19 3.02 .75 .76 

Suku Bunga 38 .47 .75 .60 .13 

Inflasi 38 .03 .04 .0362 .003 

Nilai Tukar 38 13470.00 13780.00 13610.3

2 

129.68 

Return Saham 38 -1.00 1.28 .02 .46 

Valid N 

(Listwise) 

38     

 

Sumber : Data diolah 

Hasil data tersebut sudah diolah menggunakan Software Program SPSS 

17 for Windows, berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel 

EPS dengan nilai mean sebesar 5,53 , nilai maksimum sebesar 480,06, nilai 

minimum sebesar -109,79 dan nilai standar devisiasi sebesar 94,47. Variabel DER 

dengan nilai mean sebesar 1,12, nilai maksimum sebesar 5,09, nilai minimum 

sebesar -4,42 dan nilai standar devisiasi sebesar 1,82. Variabel NPM dengan nilai 

mean sebesar -2,63 , nilai maksimum sebesar 11,26, nilai minimum sebesar -

33,75 dan nilai standar devisiasi sebesar 10,71. Variabel PBV dengan nilai mean 

sebesar 0,75 , nilai maksimum sebesar 3,02, nilai minimum sebesar -0,19 dan 

nilai standar devisiasi sebesar 0,76. Variabel Suku Bunga dengan nilai mean 

sebesar 0,60, nilai maksimum sebesar 0,75, nilai minimum sebesar 0,47 dan nilai 

standar devisiasi sebesar 0,13. Variabel Inflasi dengan nilai mean sebesar 0,03 , 
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nilai maksimum sebesar 0,04, nilai minimum sebesar 0,3 dan nilai standar 

devisiasi sebesar 0,003. Variabel Nilai Tukar Rupiah dengan nilai mean sebesar 

13.610,31, nilai maksimum sebesar 13.780,00, nilai minimum sebesar 13.470,00 

dan nilai standar devisiasi sebesar 129,67. Return saham merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi saham. Hasil data tersebut sudah diolah menggunakan 

Software Program SPSS 17 for Windows, sehingga menghasilkan analisis dengan 

nilai mean sebesar 0,02 ,  nilai maksimum sebesar 1,28, nilai minimum sebesar -

1,28 dan nilai standar devisiasi sebesar 0,46. 

3.6  Uji Regresi Linear Berganda 

 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel B thitung sig 

(Constant) 37.544 2.364 .025 

EPS .002 1.891 .068 

PBV .158 1.533 .136 

DER -.010 -.206 .838 

NPM -.020 -2.657 .013 

Suku Bunga .194 3.242 .003 

Inflasi 105.718 2.108 .044 

Nilai Tukar -.003 -2.378 .024 

R = 0,617 Fhitung = 2,634  

RSquare = 0,381 Sig        = 0,030  

Adjusted R Square = 0,236   

Sumber : Data diolah 

 

3.7  Hasil Uji t 

Tabel 7. Hasil Uji t 

Variabel thitung Sig ttabel  Keterangan 

EPS 1.891 .068 2,421 Ho ditolak 

PBV 1.533 .136 2,421 Ho ditolak 

DER -.206 .838 2,421 Ho ditolak 

NPM -2.657 .013 2,421 Ho ditolak 

Suku Bunga 3.242 .003 2,421 Ho ditolak 

Inflasi 2.108 .044 2,421 Ho ditolak 

Nilai Tukar -2.378 .024 2,421 Ho diterima 

         Sumber: Data diolah 
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3.8  Hasil Uji F 

Tabel 8. Hasil Uji F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan 

2,634 2,34 0,005 Ho ditolak 

 

3.9  Adjusted R2 

Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 

0,236. Hal ini berarti bahwa 23,6% variasi variabel Return saham dapat 

dijelaskan oleh variabel EPS, PBV, DER, NPM, Suku Bunga, Inflasi dan 

Nilai Tukar sedangkan sisanya yaitu 76,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 

diluar model yang diteliti.  

3.10 Pembahasan 

a. Pengaruh variabel EPS terhadap Return Saham  

Variabel EPS diketahui nilai thitung (1,891) lebih kecil daripada ttabel  

(2,421) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,068 >  = 0,05. Oleh karena 

itu, Ho ditolak, artinya EPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Return saham. Hal ini berarti perusahaan masih belum bisa menghasilkan laba 

bersih setelah pajak dengan baik, dengan semakin menurunnya laba bersih 

setelah pajak maka investor akan menjual sebagian saham yang dimiliki dan 

akan menurunkan Retrun saham yang diterima oleh para pemegang saham.  

b.  Pengaruh variabel PBV  terhadap Return Saham  

Variabel PBV diketahui nilai thitung (1,533) lebih kecil daripada ttabel 

(2,421) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,136 >  = 0,05. Oleh karena 

itu, Ho ditolak, artinya PBV berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Return saham. Hal ini disebabkan takutnya Investor membeli saham dengan 

harga yang rendah yang nantinya berakibat harga saham di masa yang akan 

datang akan semakin menurun, sehingga akan mempengaruhi tingkat 

pengembalian (Return) perusahaan yang semakin menurun. Semakin rendah 
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rasio PBV menunjukkan harga saham yang lebih murah dibandingkan dengan 

harga saham lain yang sejenis. Kondisi ini memberi peluang kepada investor 

untuk meraih Capital gain pada saat harga saham kembali mengalami 

rebound kenaikan harga.  

c.  Pengaruh variabel DER terhadap Return Saham  

Variabel DER diketahui nilai thitung (-0,206) lebih kecil daripada ttabel (-

2,421) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,838 >  = 0,05. Oleh karena 

itu, Ho ditolak, artinya DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Return saham. Tingginya modal yang dibiayai utan akan 

mengakibatkan perusahaan lebih beresiko tidak mampu membayar utang-

utangnya. Peristiwa tersebut akan mengurangi keinginan investor melakukan 

pembelian saham perusahaan dan menyebabkan harga saham turun. Turunnya 

harga saham akan menurunkan Return Saham. Perbandingan modal sendiri 

dan modal yang dibiayai utang bukan hanya pengaruh kinerja manjemen, 

tetapi faktor lainnya maka DER tidak menjadi acuan investor dalam 

berinvestasi.  

d.  Pengaruh variabel NPM terhadap Return Saham 

Variabel NPM diketahui nilai thitung (-2,657) lebih besar daripada ttabel 

(-2,421) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,013 <  = 0,05. Oleh 

karena itu, Ho ditolak, artinya NPM berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Return saham. NPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Harga Saham. Dari data yang didapatkan, sebesar 4,6% menunjukkan ketika 

NPM naik pada setiap periodenya maka justru Return Saham menurun. Hal 

ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bersih belum optimal sehingga tidak memenuhi investasi.  

e.  Pengaruh variabel Suku Bunga terhadap Return Saham  

Variabel Suku Bunga diketahui nilai thitung (3,242) lebih besar daripada 

ttabel (2,421) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,003 <  = 0,05. Oleh 
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karena itu, Ho ditolak, artinya Suku Bunga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return saham. Besarnya nilai Suku Bunga perusahaan 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat 

Return Saham perusahaan. Jika nilai Suku Bunga turun akan menyebabkan 

laba yang dapat dihasilkan dari seluruh kekayaan yang dimiliki juga besar. 

Dari data yang sudah diperoleh Suku Bunga mengalami penurunan pada 

setiap periodenya, hal tersebut akan sangat menarik investor untuk 

berinvestasi di pasar modal sebab profitabilitas akan mempengaruhi harga 

saham dan dengan banyaknya investor yang berminat untuk berinvestasi 

maka akan menyebabkan naiknya harga saham yang mempengaruhi juga 

terhadap return yang diterima oleh investor. 

f.  Pengaruh variabel Inflasi terhadap Return Saham 

Variabel Inflasi diketahui nilai thitung (2,108) lebih kecil daripada ttabel  

(-2,421) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,044 <  = 0,05. Oleh 

karena itu, Ho ditolak, artinya Inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return saham. Meningkatnya Inflasi akan mempengaruhi harga 

bahan baku yang akan dikelola, apabila harga bahan baku naik menyebabkan 

naiknya harga yang dijual kepada masyarakat sehingga berdampak pada  

penjualan pun ikut naik. Dengan begitu akan mempengaruhi laba menjadi 

meningkat pula, meningkatnya laba akan mempengaruhi Return yang akan 

didapat oleh para investor.  

g. Pengaruh variabel Nilai Tukar terhadap Return Saham 

Variabel Nilai Tukar diketahui nilai thitung (-2,378) lebih kecil daripada 

ttabel  (-2,421) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,024 <  = 0,05. Oleh 

karena itu, Ho ditolak, artinya Nilai Tukar berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Return saham. Dengan menghitung nilai kurs rupiah 

terhadap nilai mata uang asing (dollar AS) berdampak positif (nilai Rp 

melemah) terhadap pasar ekuitas, sehingga menyebabkan pasar modal 
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memiliki daya tarik yang menyebabkan investor beralih ke pasar modal 

karena Return keuntungan yang diperoleh dipasar modal lebih besar yang 

pada akhirnya akan menaikkan indeks harga saham yang terdapat di bursa. 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka peneliti dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Variabel EPS memiliki nilai thitung (1,891) < ttabel  (2,421) atau nilai 

signifikansi 0,068 >  = 0,05. Ini menunjukkan bahwa EPS  berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap Return saham. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham tidak diterima.  

b. Variabel PBV memiliki nilai thitung (1,533) <  ttabel (2,421) atau nilai 

signifikansi 0,136 >  = 0,05. Ini menunjukkan bahwa PBV berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap Return saham. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa PBV berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham tidak diterima. 

c. Variabel DER memiliki nilai thitung (-0,206) < ttabel (-2,421) atau nilai 

signifikansi 0,533 >  = 0,05. Ini menunjukkan bahwa DER berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Return saham. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

Saham tidak diterima.  

d. Variabel NPM memiliki nilai thitung (-2,657) > ttabel (-2,421) atau nilai 

signifikansi 0,013 <  = 0,05. Ini menunjukkan bahwa NPM berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Return saham. Hipotesis yang menyatakan 

bahwa NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham tidak 

diterima. 

e. Variabel Suku Bunga memiliki nilai thitung (3,242) >  ttabel (2,421) atau nilai 

signifikansi 0,003 <  = 0,05. Ini menunjukkan bahwa Suku Bunga 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Return Saham tidak diterima.  

f. Variabel Inflasi memiliki nilai thitung (2,108) > ttabel (2,421) atau nilai 

signifikansi 0,044 <  = 0,05. Ini menunjukkan bahwa  Inflasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Return saham. Hipotesis yang menyatakan 

bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham 

tidak diterima.  

g. Variabel Nilai Tukar memiliki nilai thitung (-2,378) < ttabel  (-2,421) atau nilai 

signifikansi 0,024 >  = 0,05. Ini menunjukkan bahwa Nilai Tukar 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return saham. Hipotesis yang 

menyatakan bahwa Nilai Tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Return Saham diterima.  

h. Variabel  EPS, PBV, DER, NPM, Suku Bunga , Inflasi dan Nilai  Tukar 

memiliki Fhitung> Ftabel (2,634 > 2,34), ini menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama variabel  EPS, PBV, DER, NPM, Suku Bunga , Inflasi dan 

Nilai  Tukar berpengaruh terhadap Return saham. Selain itu hasil uji ini model 

yang telah digunakan sudah fit. 

i. Hasil uji Koefisien Determinasi dengan Adjusted R2 adalah sebesar 0,236. 

Yang berarti bahwa 23,6% variasi variabel Return Saham dapat dijelaskan 

oleh variabel EPS,PBV,DER,NPM,Suku Bunga,Inflasi dan Nilai Tukar 

sedangkan sisanya yaitu 76,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 

yang diteliti. 
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