
 

 

ABSTRAK 
 
 

Ratih: Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Return Saham Pada 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. Periode 2005-2015) 
 
 

Debt to Equity Ratio (DER) Merupakan rasio yang mengukur serapa besar 
perbandingan antara hutang dibandingkan dengan modal sendiri, Sedangkan 
Return Saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, Return dapat berupa 
return realisasi yang sudah terjadi atau Return ekspetasi yang belum terjadi tetapi 
yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. 

 
Perusahaan yang memiliki tingkat DER yang tinggi di khawatirkan akan 

mengganggu kinerja perushaan dan meungkin akan menurunkan keuntungan. 
Naiknya Debt to Equity Ratio (DER) akan mempengaruhi return saham pada 
perushaan tersebut karena ketika perushaan tersebut lebih banyak memiliki hutang 
maka perushaan tesebut akan lebih mementingkan membayar hutangnya dari pada 
memberikan return investasi kepada investor. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) terhadap Return saham.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif veripikatif.. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi 

PT. Indofood Suskes Makmur, Tbk. berupa Annual Report tahunan 2005-2015. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Indofood Sukses 

Makmur,Tbk. periode 2005-2015. Teknik analisis yang digunakan adalah analisi 

desktriptif, regresi linear sederhana, korelasi, koefesien determinasi, dan Uji t-

statistik. 

Hasil penelitian Debt to Equity Ratio (DER) memperoleh thitung 0,358 dan ttabel  
2,262 yang artinya bahwa t hitung ≤ t tabel hal tersebut berarti menandakan bahwa Debt 
to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return saham.  
Korelasi r hubungan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap return saham sangat 
rendah dengan tingkat koefesiensi sebesar 1,4%.hal tersebut menyatakan bahwa 
98,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi 

ini (tidak diteliti). dan hasil Korelasi Persen Product moment memiliki hasil 0,118 
nilai tersebut menunjukan nilai yang positif hal tersebut berarti bahwa Debt to 
Equity Ratio (DER) terhadap Return Saham memiliki hubungan yang searah, dan 
nilai 0,118 hal tersbut berarti hubunganna sangat lemah jika dilihat daritabel  

korelasinya. Besarnnya thitung 0,358 ≤ ttabel 2,262 artinya Debt to Equity Ratio 
(DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap Return saham. 
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