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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Sampel Penelitian 

Tabel 1 

Hasil Pemilihan Sampel 

Keterangan Total 

Perusahaan 

Total Data 

Perusahaan yang tergabung dalam indeks 

LQ45 

45 225 

Perusahaan yang konsisten tergabung dalam 

indeks LQ45 dari tahun 2011-2015 

20 100 

Perusahaan yang tidak konsisten 

membagikan deviden tiap tahunnya pada 

2011-2015 

(5) (25) 

Total perusahaan dan data yang digunakan (15) 75 

Sampel outlier  (6) 

Total data sampel 15 69 

Sumber : Lampiran 1 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa setelah dilakukannya proses pengumpulan 

data, terpilih sebanyak 15 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria berdasarkan 

metode purpossive sampling. Penelitian dilakukan selama tiga tahun, maka jumlah 

data yang digunakan adalah sebanyak 75 observasi dan setelah dikurangkan dengan 

jumlah sampel outlier, maka total data yang diolah adalah sebanyak 69 data. 

B. Deskripsi Variabel 

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel-variabel 

dalam penelitian yang dilihat dari nilai maksimum, dan nilai minimum,.rata-rata 
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serta standar deviasi, Gambaran statistik dari masing-masing variabel dalam 

penelitian dapat dilihat dalam Tabel 2 

Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Dev. 

DY 69 .01062121619 .07568071 .02648179 .01261996 

FS 69 29.050188925 32.078765 30.837372 .81327288 

GROWTH 69 -.0900755363 .91253791 .12977633 .12256651 

EV 69 .05991785366 .29490470 .14277431 .06032255 

SPV 69 .06017241079 .23498364 .13170574 .03415263 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan tabel 1 jumlah observasi yang digunakan adalah sebanyak 69 

observasi. Stock price volatility sebagai variabel dependen memiliki nilai minimal 

sebesar 0,06, nilai maksimal sebesar 0,23, rata-rata sebesar 0,13 dan standar deviasi 

sebesar 0,03. 

Dividend Yield sebagai variabel indipenden pertama memiliki nilai minimal 

sebesar 0,01, nilai maksimal sebesar 0,07, rata-rata sebesar 0,02 dan standar deviasi 

sebesar 0,012. Firm Size sebagai variabel indipenden kedua memiliki nilai minimal 

sebesar 29,050, nilai maksimal sebesar 32,079, rata-rata sebesar 30,837 dan standar 

deviasi sebesar 0,813. Growth in assets sebagai variabel indipenden ketiga memiliki 

nilai minimal sebesar -0,09, nilai maksimal sebesar 0,91, rata-rata sebesar 0,13 dan 

standar deviasi sebesar 0,12. Earnings Volatility sebagai variabel indipenden 
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keempat memiliki nilai minimal sebesar 0,06, nilai maksimal sebesar 0,29, rata-rata 

sebesar 0,14 dan standar deviasi sebesar 0,06. 

C. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel 3. Dalam tabel 

disebutkan bahwa nilai signifikansi data sebesar 0,200, lebih tinggi dari 0,05 

dan berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hal tersebut 

menandakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

ideal. 

Tabel 3 

Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 69 

Test Statistic .088 

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

Sumber : Lampiran 3 

b. Hasil Uji Multikolinearitas 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai variance inflation factor (VIF) dari 

seluruh variabel independen berada di bawah 10,00. Hal ini menandakan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nilai tolerance dari 

seluruh variabel independen juga lebih tinggi dari 0,10 yang menandakan 

bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi. 



40 

 

 

 

Tabel 4 

Uji Statistik Multikolinearitas 

Model Tolerance VIF 

 DY 

FS 

GROWTH 

EV 

.797 1.255 

.877 1.141 

.930 1.075 

.796 1.256 

Sumber : Lampiran 4 

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Glejser. Hasil dari uji ini dapat dilihat pada tabel 5. Dalam tabel terlihat nilai 

signifikansi dari seluruh variabel independen lebih tinggi dari 0,05. Hal 

tersebut menandakan bahwa data dalam model regresi menunjukkan 

persamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya, 

atau telah berada dalam keadaan homoskedastisitas. 

Tabel 5 

Uji Statistik Glejser 

Model Sig. 

(Constant) 

DY 

FS 

GROWTH 

EV 

.208 

.432 

.245 

.848 

.279 

         Sumber : Lampiran 5 

d. Hasil Uji Autokorelasi  

Untuk mengetahui adanya atau tidaknya autokorelasi data dalam model 

regresi pada penelitian ini, digunakan uji Durbin-Watson. Nilai dL dalam 

penelitian ini adalah 1,4899, sedangkan nilai dU nya sebesar 1,7343.  
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Kemudian nilai 4-dL sebesar 2,5101 serta nilai 4-dU sebesar 2,2657. Dapat 

dilihat pada tabel 6 bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,996. Nilai tersebut 

berada diantara dU dan 4-dU yang berarti tidak terdapat autokorelasi pada 

data-data dalam model regresi.  

Tabel 6 

Uji Statistik Durbin-Watson 

 

Model Durbin-Watson 

1 1.966 

Sumber : Lampiran 6 

2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang ada pada penelitian ini perlu dilakukan analisis 

statistik terhadap data yang telah diperoleh. Analisis statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi. (Ghozali, 2001) mengatakan bahwa 

dalam uji regresi khususnya uji t dan uji F sangat dipengaruhi oleh nilai residual 

yang mengikuti distribusi normal, sehingga jika asumsi ini menyimpang dari 

distribusi normal maka menyebabkan uji statistik menjadi tidak valid. Oleh 

karena itu, jika terdapat data yang menyimpang dari penyebarannya, maka data 

tersebut tidak disertakan dalam analisis.  

Hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat pada penelitian akan diuji 

menggunakan uji parsial (Uji-t) untuk mengetahui apakah variabel bebas secara 

individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji model akan diuji 

menggunakan uji simultan (Uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. Sebelum melakukan uji-t dan uji F 

maka dilakukan pengujian uji regresi linier berganda sebagai berikut: 
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a. Uji Regresi Linear Berganda 

Regresi linier berganda ingin menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2001) yang dinyatakan 

sebagai berikut:  

Y = α+β1 X1+β2 X2+β3 X3+β4 X4+ ε 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu dividend yield, firm 

size, growth in assets dan earnings volatility terhadap variable dependen yaitu 

stock price volatility, hasil yang diperoleh selanjutnya akan diuji 

kemaknaannya secara simultan dan secara parsial. Koefisien regresi dilihat 

dari nilai unstandardized coefficient karena semua variabel independen 

maupun dependen memiliki skala pengukuran yang sama yaitu rasio. 

Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Tabel 7 

Uji Regresi Linear Berganda 

Model B T Sig. Keterangan 

(Constant) 

DY 

FS 

GROWTH 

EV 

.477 2.907 .005  

.693 1.978 .052 Tidak Diterima 

-.012 -2.243 .028 Diterima 

.012 .350 .728 Tidak Diterima 

-.048 -.651 .517 Tidak Diterima 

Sumber : Lampiran 7 

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

𝑆𝑃𝑉 = 0,477 + 0,693 𝐷𝑌 − 0,012 𝐹𝑆 + 0,012 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 − 0,048 𝐸𝑉 + ε 

Persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut : 
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1. Konstanta (α) sebesar 0,477 mempunyai arti apabila semua variabel 

independen sama dengan nol maka stock price volatility bernilai sebesar 

0,477. 

2. DY (X1) memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,693. 

Artinya setiap kenaikan DY akan menambah stock price volatility sebesar 

0,693 dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus. 

3. FZ (X2) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0,012. 

Artinya setiap penurunan FZ maka stock price volatility akan naik rata-

rata sebesar -0,012 dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris 

paribus. 

4. GROWTH (X3) memiliki koefisien regresi dengan arah positif sebesar 

0,012. Artinya setiap penurunan GROWTH maka stock price volatility 

akan naik rata-rata sebesar 0,012 dengan asumsi faktor-faktor lain tetap 

atau ceteris paribus. 

5. EV (X4) memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0,048. 

Artinya setiap penurunan GROWTH maka stock price volatility akan naik 

rata-rata sebesar -0,048 dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau ceteris 

paribus. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2001). Koefisien regresi digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel dividend yield, firm size, growth in assets dan 
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earnings volatility secara parsial terhadap stock price volatility. Kriteria 

pengujian adalah :  

1. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 10% maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima, sebaliknya Ha ditolak.  

2. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 10%, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak, sebaliknya Ha diterima. 

Variabel dividend yield dan growth in assets memiliki koefisien dengan 

arah positif, sedangkan firm size dan earnings volatility memiliki koefisien ke 

arah negatif. Berikut hasil uji pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen : 

1. Dividend Yield  

Dividend yield memiliki nilai koefisien sebesar 0,693 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,052, lebih dari 0,10. Artinya, variabel ini 

berpengaruh positif signifikan terhadap stock price volatility sehingga 

dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama tidak diterima. 

2. Firm Size 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan firm size memiliki nilai 

koefisien sebesar -0,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,28, kurang dari 

0,10. Artinya, variabel ini berpengaruh negatif signifikan terhadap stock 

price volatility sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. 

3. Growth in Assets 

Growth in assets memiliki nilai koefisien 0,12 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,728, lebih dari 0,10. Artinya variabel ini memiliki hubungan 
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positif tidak signifikan dengan stock price volatility sehingga dapat 

dikatakan bahwa hipotesis ketiga tidak diterima. 

4. Earnings Volatility 

Nilai koefisien sebesar -0,048 serta nilai signifikansi sebesar 0,517 yang 

lebih dari 0,10. Berarti variabel ini berhubungan negatif tidak signifikan 

dengan stock price volatility dan hipotesis keempat tidak diterima. 

c. Uji F 

Uji hipotesis yang kedua adalah uji signifikansi simultan atau uji statistik 

F. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada 

Tabel 8. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa dari hasil uji F, nilai F sebesar 2,716 

dengan nilai signifikansi 0,037. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dapat secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap stock price volatlity. 

Tabel 9 

Hasil Uji F 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

.012 4 .003 2.716 .037b 

.068 64 .001   

.079 68    

Sumber : Lampiran 7 
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d. Koefisien Determinasi 

Uji hipotesis yang pertama adalah uji koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi, yaitu 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 10 . 

Tabel 10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .381a .145 .092 .032549039396240 

Sumber : Lampiran 7 

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R square sebesar 

0,092. Hal tersebut berarti variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel independen sebesar 9,2%. Sedangkan sisanya, yaitu 90,8%, 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan di dalam 

penelitian ini. 

3. Pembahasan Hipotesis 

a. Pengaruh dividend yield terhadap stock price volatility 

Hasil dari uji t menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap stock 

price volatility. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Anastassia (2014), Baskin (1989), Hashemijoo et al. 

(2012), Nishat & Irfan (2008) dan Suleman (2011). Akan tetapi hasil 

penelitian sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

(2011) yang menyatakan bahwa dividend yield berpengaruh positif signifikan 

terhadap stock price volatility. 
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Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori clientele effect yang 

dikemukakan oleh Black & Scholes (1974), bahwa kelompok pemegang 

saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda pula dalam 

merespon suatu kebijakan deviden perusahaan.  

Kelompok investor yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih 

memilih pembayaran deviden tinggi. Sebaliknya, kelompok investor yang 

tidak begitu membutuhkan penghasilan saat ini akan lebih menyukai 

kebijakan perusahaan yang menahan laba bersih guna ekspansi bisnisnya demi 

keuntungan di masa mendatang yang lebih tinggi. 

Apabila ada perbedaan pajak bagi individu (misalnya individu yang lanjut 

usia dikenakan pajak yang lebih rendah) maka pemegang saham yang dikenai 

pajak tinggi lebih menyukai perolehan penghasilan melalui capital gains yang 

tinggi karena dapat menunda pembayaran pajak, sehingga tidak begitu 

mempengaruhi keputusan investasinya ketika perusahaan membagikan 

deviden atas sahamnya.  

Peristiwa naik dan turunnya harga saham dapat terjadi akibat adanya 

pengumuman deviden perusahaan. Semakin tinggi deviden yang dibagikan, 

maka kelompok investor yang menyukai deviden akan memilih saham 

perusahaan tersebut. Demikian sebaliknya, semakin tinggi deviden yang 

dibagikan, maka kelompok investor yang tidak menyukai deviden akan 

menjual saham perusahaan tersebut. Kondisi pasar seperti itu akan 

menyebabkan harga saham di bursa menjadi volatil.     
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b. Pengaruh firm size terhadap stock price volatility  

Hasil dari uji t menunjukkan variabel ini berpengaruh negatif signifikan 

terhadap stock price volatility, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 

kedua diterima. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hashemijoo et al. (2013) dan Ramadan & Zeyad (2013). 

Hubungan negatif signifikan tersebut sesuai dengan pernyataan Baskin 

(1989), bahwa perusahan-perusahaan besar yang memiliki diversifikasi tinggi 

mengisyaratkan stabilitas harga sahamnya. Selain itu, perusahaan besar 

memiliki tingkat penjualan yang tinggi, hal ini menyiratkan baiknya 

prospektifitas perusahaan di masa mendatang dan hal tersebut diartikan 

investor sebagai isyarat bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko investasi 

yang minim. 

Selain itu, konsep “too big to fall” bagi perusahaan dengan ukuran yang 

besar juga berpengaruh terhadap keputusan investasi seseorang. Aset yang 

besar serta adanya akses informasi yang baik dari perusahaan membuat 

perusahaan prospektif di mata investor. Sebaliknya, perusahaan kecil 

memiliki aset yang terbatas dan penyediaan akses informasi kepada investor 

yang terbatas pula, sehingga membuat perusahaan ini tidak prospektif di mata 

investor. 

c. Pengaruh growth in assets terhadap stock price volatility 

Hasil dari uji t menunjukkan variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap 

stock price volatility, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga tidak 

diterima. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan 
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oleh Asghar (2011) yang menyatakan bahwa growth in assets berpengaruh 

negatif signifikan terhadap stock price volatility. Akan tetapi, hasil dari 

penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fajrihan J. (2010) yang menyatakan tidak adanya hubungan diantara kedua 

variabel tersebut. 

Growth in Assets perusahaan tidak menjadi faktor penentu investor dalam 

menilai prospektifitas saham dalam bursa efek. Hubungan yang tidak 

menunjukkan adanya pengaruh negatif atau positif signifikan antara variabel 

ini dengan stock price volatility menunjukkan bahwa baik perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan aset yang tinggi maupun perusahaan dengan 

pertumbuhan aset yang rendah, dipandang investor tidak mencerminkan tinggi 

rendahnya resiko dalam berinvestasi.  

Investor hanya akan merasa sahamnya terancam resiko apabila aset 

perusahaan berkurang akibat penyitaan aset oleh pihak kreditur, bencana alam 

atau peristiwa lainnya. Perusahaan yang tidak berekspansi atau yang 

berekspansi akan tetap dipandang investor sebagai perusahaan yang minim 

resiko, sehingga harga saham di bursa akan stabil.  

Di samping itu, jenis sampel yang digunakan dalam penelitian juga 

terindikasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak adanya 

pengaruh diantara kedua variabel di atas. Perusahaan dalam indeks LQ 45 

berisikan perusahaan dengan nilai kapitalisasi yang tinggi dan beraset besar. 

Perusahaan dengan aset yang besar umumnya telah berada pada fase dewasa, 

sehingga tingkat pertumbuhannya tidak setinggi perusahaan yang tengah 
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berkembang. Hal ini menyebabkan investor yang menanamkan modal pada 

perusahaan-perusahaan LQ 45 tidak memperhitungkan tingkat pertumbuhan 

perusahaan sebagai resiko investasinya. 

d. Pengaruh earnings volatility terhadap stock price volatility 

Hasil dari uji t menunjukkan variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap 

stock price volatility, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat tidak 

diterima. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Khurniaji et al. (2013), Hashemijoo (2012), Zakaria (2012), 

Lashgari (2014) dan Jannah (2016). Akan tetapi, hasil penelitian ini selaras 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lashgari (2014) dan Fajrihan J. 

(2010). 

Hasil penelitian mencerminkan tidak dipertimbangkannya variabel ini 

dalam keputusan investasi para investor. Tentu menjadi sebuah pertanyaan 

besar mengapa perusahaan yang volatil pendapatannya tidak memancing 

reaksi investor akan keamanan investasinya, padahal pendapatan perusahaan 

yang volatil dapat diterjemahkan sebagai salah satu proksi resiko dan 

merupakan sinyal yang buruk dalam kegiatan investasi. Namun, menurut 

Brigham dan Houston (2009) dalam Fajrihan J. (2010) menyatakan bahwa 

stock price volatility memang dapat diartikan sebagai resiko, tetapi volatilitas 

pendapatan tidaklah selalu diartikan sebagai resiko. Kita harus menyelidiki 

terlebih dahulu faktor kausal penyebab dari volatilitas pendapatan sebelum 

menarik kesimpulan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya sebuah 

resiko. 
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Investor dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak mempertimbangkan 

stabilitas pendapatan perusahaan sebagai patron kebijakan investasinya dan 

lebih mempertimbangkan tingkat pembagian deviden serta ukuran perusahaan 

sebagai faktor yang mempengaruhi gejolak pasar saham. Disamping itu, 

menurut Fajrihan J. (2010), beberapa perusahaan mengalami fluktuasi 

berdasar pola-pola siklus atau musiman. Pendapatan perusahaan dapat 

mengalami kenaikan dan penurunan pada musim tertentu yang 

mengakibatkan kenaikan maupun penurunan pada besaran pendapatannya 

dalam rentang waktu musim tersebut berlangsung. Sehingga earnings 

volatility tidak menjadi faktor resiko yang mempengaruhi gejolak harga 

saham. 

Adapun alasan lain mengapa variabel ini tidak dijadikan pertimbangan 

investor dalam berinvestasi, yaitu karena pelaporan laba hanya dilakukan 

sekali dalam setahun. Investor yang melakukan aktivitas jual dan beli saham 

harian, mingguan dan bulanan tentunya tidak memilih variabel ini sebagai 

bahan pertimbangan karena tidak ada laporan laba harian perusahaan. 


