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ABSTRACT
The aim of infestation is to look for profit in the future. Defensive stocks are low
beta stocks (under 1) which can be made by the investor as an infestation strategy
alternative in avoiding risk. This infestation strategy could give profits because the risk
itself tend to low (beta under 1) that could give optimal return.
This research is done to analyze ROE, firm size, current ratio and DER to return
defensive stocks. The secondary data of this research is obtained from defensive
manufacture company in period 2011 – 2015. The analytical method that is used in this
research is multiple linear regression model by testing classical assumptionn, F statistic
test, hypothesis test by using t statistic test and coefficient of determination test (R2).
The result of this research explains that ROE variable, firm size and current ratio
have significant positive impacts to return defensive stocks. The variables in this research
have R2 in amount of 24.6% up to 75.4% return defensive stocks that is described by
another factor from this research.
Keywords: return defensive stocks, ROE, firm size, current ratio and DER
PENDAHULUAN
Investasi pada pasar modal merupakan alternatif bagi investor untuk berinvestasi
pada instrumen keuangan jangka panjang salah satunya dalam bentuk saham. Dalam
kegiatan investasi, investor bertujuan untuk memperoleh hasil dalam bentuk dividen.
Dividen merupakan hak investor atas kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan yang
harus dibayarkan oleh perusahaan secara rutin sesuai dengan porsi kepemilikannya. Bodie
et. al. (2014) mendefinisikan investasi sebagai komitmen saat ini atas uang atau sumber
daya lain dengan ekspetasi untuk mendapatkan return yang akan datang. Menurut
Tandelilin (2001) return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor
berinteraksi dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Investor yang
telah menginvestasikan dana pada pasar saham tentu mengharapkan adanya return
semaksimal mungkin dengan tingkat risiko pada jenis saham tersebut.
Investor dapat memilih saham yang menghasilkan return yang lebih tinggi dengan
tingkat risiko yang sama atau dapat pula memilih saham dengan tingkat return yang sama
akan tetapi memiliki risiko yang lebih kecil. Investor dengan karakteristik tersebut disebut
jenis investor tipe penghindar risiko (risk averse), dalam arti mereka tidak ingin
menanggung risiko tinggi yang akan timbul dalam bentuk kerugian dikemudian hari. Oleh
karena itu penting bagi investor tersebut untuk memilih alternatif investasi pada saham
yang tergolong sebagai defensive stocks. Novy (2016) mendefinisikan defensive stocks
sebagai saham yang memiliki nilai beta dibawah 1 atau kurang dari 1, artinya sahamsaham ini dianggap mampu bertahan dari segala perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.
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Selain itu beta saham juga berfungsi sebagai volatilitas pada return saham atau juga
berfungsi sebagai pengukur portofolio terhadap return pasar. Beberapa faktor yang dapat
dianalisis dan dipertimbangkan dalam mengukur return defensive stocks adalah return on
equity (ROE), firm size, current ratio dan debt to equity ratio (DER).
Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah terdapat fenomena gap dari
variabel yang digunakan. Variabel ROE pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan
akan tetapi return yang dihasilkan turun, kemudian firm size memiliki tren yang naik akan
tetapi return yang dihasilkan justru memilki tren yang menurun. Variabel current ratio
pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan akan tetpai return yang dihasilkan menurun
dan yang terakhur variabel DER pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan akan tetapi
return yang dihasilkan ikut turun. Selain adanya fenomena gap terdapat pula research dap
beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan pendapat mengenai
faktor-faktor yang diduga mempengaruhi return defensive stocks. Hasil penelitian dari
Juwita (2012) dengan Aprilianto (2014) memberikan penjelasan yang berbeda mengenai
pengaruh ROE terhadap return saham. Kemudian hasil penelitian dari Prihanantyo (2015)
dengan Putri (2016) memberikan penjelasan yang berbeda mengenai pengaruh firm size
terhadap return saham. Lalu hasil penelitian mengenai pengaruh current ratio terhadap
return saham oleh Malinan (2011) dengan Sari (2013) memberikan penjelasan yang
berbeda pula. Begitupun hasil penelitian mengenai pengaruh DER terhadap return saham
oleh Malinan (2011) dengan Putri (2016) memberikan hasil yang berbeda. Adanya
penyimpangan hubungan risiko dan return pada jenis saham defensive stocks, serta adanya
fenomena dan reserach gap ini yang melatarbelakangi dilakukan penelitian dengan tujuan
menganalisis pengaruh ROE, firm size, current ratio dan DER terhadap return defensive
stocks.
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Pada awalnya strategi berinvestasi menggunakan cara defensive stock dipelopori
oleh Fischer Black (1972). Jenis portofolio saham yang dinilai sukses menunjukkan dalam
jangka panjang terbentuk dari saham yang memiliki volatilitas rendah dengan nilai beta
yang rendah. Penelitian yang dilakukan Novy (2016) dengan judul Understanding
Defensive Equity menunjukkan hasil adanya hubungan antara size, relative value, dan
profitability dngan defensive equity, sebagai variable penjelas dari strategi investasi pada
ekuitas yang bersifat defensive. Investor dapat memprediksi return saham dengan
menggunakan berbagai alat analisis yang ada. Salah satu pengukuran yang dapat
digunakan adalah menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM merupakan
model yang dikembangkan oleh Sharpe (1964) yang digunakan untuk memprediksi dan
mengukur expected return dengan systematic risk. Konsep yang dipaparkan dalam model
risk-return adalah higher expected returns required taking higer risk. Konsep yang
dipaparkan pada CAPM adalah model yang menjelaskan hubungan antara beta saham
dengan ecpected return dengan menggunakan berbagai asumsi. CAPM menggunakan
single factor untuk medeskripsikan risiko agregat dimana hal ini kurang efektif untuk
menjelaskan berbagai jenis risiko dari berbagai dimensi.
Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return defensive
stocks telah dilakukan dan memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Adanya fenomena
gap dan reseacrh gap dari penelitian terdahulu menyebabkan perlunya dilakukan
penelitian yang lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dianalisis dan
dipertimbangkan dalam memilih investasi jenis defensive stocks. Beberapa faktor yang
diduga mempengaruhi return defensive stocks antara lain adalah ROE menurut model
Sharpe (1997), firm size dan DER yang diulas dari penelitian Novy (2016) serta current
ratio menurut penelitian Sari (2013).
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Sumber: Sharpe (1997), Novy (2016), Sari (2013) dan Putri (2016)
Gambar 1 menunjukkan pengaruh dari variabel-variebel independen terhadap
variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya ROE, firm size,
current ratio dan DER dengan varibel dependen adalah return defensive stocks. Pengaruh
variabel independen ini dirumuskan dalam empat hipotesis.
Pengaruh ROE terhadap Return Defensive Stocks
Profitabilitas terdiri dari beberapa proxy diantaranya adalah Gross Profit Margin
(GPM), Return On Investment (ROI), dan Return On EquityI (ROE). Pada penelitian ini
menggunakan ROE sebagai proxy profitabilitas karena angka ROE dapat mencerminkan
tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal sendiri dalam menghasilkan
keuntungan untuk investor dan untuk perusahaan itu sendiri. Dalam peneltian yang
dilakukan oleh Prihantyo (2013) profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap
return defensive stocks begitu pula dalan penelitian yang dilakukan Novy (2016) yang
menyebutkan bahwa variable profitabilitas dan relative valuation berpengaruh positif
terhadap return defensive stocks.
Pengaruh Firm Size terhadap Return Defensive Stocks
Market capitalization mencerminkan kekayaan perusahaan dengan harga yang
berlaku dipasar untuk sekuritasnya dan firm size merupakan salah satu proxynya (Downes,
1999). Semakin tinggi firm size mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin baik,
sehingga dapat menghasilkan return yang lebih tinggi. Adityo (2012) yang melakukan
penelitian mengenai firm size, CSR, book to market dan beta saham terhadap return
defensive stocks menujkan hasil bahwa firm size berpengaruh positif terhadap return
saham. Penelitian yang dilakuikan oleh Prihanantyo (2013) menunjukan hasil bahwa firm
size berpengaruh positif terhadap return defensive stocks. Nilai firm size yang tinggi
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dianggap memiliki earning pada tahun mendatang, sehingga dapat memeberikan return
yang menguntungkan di masa yang akan dating pada defensive stocks.
Pengaruh Current Ratio terhadap Return Defensive Stocks
Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menjalankan kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat diketahui
seberapa jauh aktiva lancar perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. Menurut
Harahap (2011) current ratio merupakan rasio yang menunjukan sejauh mana aktiva lancar
menutupi kewajiban lancar.
Pengaruh DER terhadap Return Defensive Stocks
Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio leverage yang dapat
digunakan sebagai salah satu rasio yang dapat dipertimbangkan untuk mengambil
keputusan investasi. Semakin tinggi DER menunjukan nilai hutang yang lebih besar
disbanding nilai ekuitasnya, sehingga dapat berdampak pada semakin tingginya beban
perusahaan terhadap pihak kreditur eksternal. Dengan kata lain semakin tingginya DER
maka dapat mempengaruhi rendahnya investor yang akan berinvestasi pada perusahaan
tersebut karena tingginya beban perusahaan terhadap kreditur. Berkurangnya minat
investor dapat mengurangi demand saham perusahaan yang berakibat menhurnkan harga
saham dan memicu return yang kurang menuntungkan bagi investor (Ang, 1997).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Malinan (2010) dan Miranty (2012)
menujukan hasil bahwa DER berpengaruh negative terhadap return saham. Hasil
penelitian tentang return defensive stock lain yang menggunakan DER yang dilakukan oleh
Putri (2016) menujukan hasil bawa DER berpengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap return.
METODE PENELITIAN
Variabel Penelitian
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROE, firm size,
current ratio dan DER dengan variabel dependen yaitu rteurn defensive stocks. Berikut
pengukuran yang digunakan pada masing-masing variabel dalam penelitian ini:
ROE
Menurut Hanafi (2004) ROE adalah salah satu rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal
terntentu. Besarnya rasio ini menunjukan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang
pemegang saham. ROE dapat dihitung sebagai berikut :
(1)
Semakin tinggi nilai ROE menunjukan semakin meningkatnya kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri (Hanafi,
2004).
Firm size
Firm size dapat diukur dengan menggunakan ukuran market capitalization dimana
dengan menggunakan jumlah saham yang beredar (outstanding share) dengan harga pasar
saham pada saat itu. Firm size suatu perusahaan dapat diproksikan dengan market
capitalization yang dapat mencerminkan value dari perusahaan tersebut (Putri, 2016). Pada
penelitian ini variabel firm size diolah dengan menggunakan fungsi logaritma natural (Ln)
pada program SPSS. Firm size dapat dihitung sebagai berikut:
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(2)
Current ratio
Menurut Brigham dan Houston (2001) rasio lancar mengukur kemampuan aktiva
lancar membayar hutang lancar. Aktiva lancar biasanya terdiri dari kas, surat berharga,
piutang, dan persediaan. Hutang lancar terdiri dari hutang dagang, wesel bayar jangka
pendek, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, pajak yang belum dibayar
(accued) dan biaya-biaya yang belum dibayar (accrued) lainnya (terutama upah). Rumus
untuk menghitung rasio lancar adalah sebagai berikut:
(3)
DER
DER merupakan rasio yang dapat digunakan untuk memperhitungkan leverage dari
perusahaan tersebut, selain itu DER juga dapat digunakan untuk melihat sampai sejauh
mana suatu perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurtut
Wahyono (2002) leverage dapat dijadikan ukuran seberapa bagus struktur permodalan
suatu perusahaan yang didalam struktur permodalan tersebut salah satunya terdiri dari
hutang jangka panjang. DER dapat diperoleh dengan cara membagi anatara total debt
dibagi dengan total equity (Brealey, 2001). Rumus DER dapat dicari dengan cara berikut:
(4)

Return Defensive Stocks
Return saham adalah pengembalian yang diharapkan investor atau pemilik ketika
berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Perhitungan return saham terdiri dari capital
gain (keuntungan) dan capital loss (kerugian). Secara matematis rumus perhitungan Return
saham (Jogiyanto, 2003):
(5)

Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun penelitian 2011-2015
terdapat 123 perusahaan yang konsisten ada pada daftar BEI dari total keseluruhan
perusahaan manufaktur yang terdaftar. Sampel yaitu bagian dari populasi. Pada penelitian
sampel yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Beberapa kriteria
untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan publik yang sahamnya masuk dalam kategori perusahaan manufaktur
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2011-2015 terdapat 123
perusahaan yang konsisten tercatat.
2. Perusahaan manufaktur dengan beta dibawah 1 selama periode 2011-2015
terdapat 26 perusahaan.
3. Perusahaan yang memiliki beta rendah (dibawah 1) dan yang menyajikan laporan
keuangan dan data yang lengkap dalam kurun waktu 2011-2015 terdapat 26
perusahaan.
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Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data sekunder
tersebut berasal dari berbagai sumber yaitu perusahaan yang tergabung dalam industri
manufaktur yang dipublikasikan pada BEI. Masing-masing sampel perusahaan terdiri dari
tahun 2011 hingga 2015. Data-data tersebut diperoleh dari Indonesia Stock Exchange
(IDX), Indonesia Capital Market Diretctory (ICMD), Bloomberg serta menggunakan
sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian.
Metode Analisis
Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menguji pengaruh variabel-variabel indepeden
terhadap variabel dependen, maka data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis
dengan menggunakan analisis regresi berganda yang dilakuakn melalui uji asumsi klasik.
Berikut merupakan persamaan regresi dalam penelitian ini:
(6)
Di mana:
Y : Return defensive stocks
A : costanta
X1 : ROE
X2 : Firm size
X3 : Current ratio
X4 : DER
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskripstif
Analisis descriptive statistic digunakan untuk menggambarkan informasi tentang
variabel independen dan variabel dependen. Berbagai informasi yang disajikan dalam tabel
tersebut diantaranya terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai
standar deviasi. Berikut merupakan tabel descriptive statistics dari variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian:
Tabel 1
Descriptive Statistics
N
Minimum Maximum
Mean
Std. Deviation
Roe
130
-163,13
125,81
5,6019
36,59414
Size
130
38017
282310000 16128025
45738494
Cr
130
,38
8,19
2,2685
1,52141
Der
130
,04
10,00
1,5294
1,82263
return
130
-64,74
114,08
7,4523
30,05453
Valid N
130
(listwise)
Sumber: Output program SPSS Statistics 21 (data telah diolah)
Uji Hipotesis
Hasil dari uji hipotesis penelitian diperoleh dengan menggunakan uji regresi
berganda. Berikut merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan:
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Tabel 2
Uji Hipotesis
Nilai
Arah
Koefisien Koefisien

Status
Signifikansi

Status
Hipotesis

H1 ROE-Return
Defensive Stocks

(+)

0.198

(+)

Signifikan

Diterima

H2 Firm size-Return
Defensive Stocks

(+)

2.542

(+)

Signifikan

Diterima

H3 Current
ratioReturn Defensive
Stocks

(+)

6.163

(+)

Signifikan

Diterima

Tidak
Signifikan

Ditolak

H4 DER-Return
(-)
1.461
(+)
Defensive Stocks
Sumber: Output program SPSS Statistics 21 (data telah diolah)

Berdasarkan tabel 2 ditas menunjukan bahwa variabel ROE, firm size dan current
ratio merupakan hipotesis yang diterima, sehingga besarnya return defensive stocks dapat
dipengaruhi oleh ketiga varibel tersebut secara signifikan. Hasil koefisien determinasi yang
dilakukan dengan melihat nlai R2 yaitu sebesar 0.246 yang berarti model regresi yang
dibentuk dapat mempredisksi return defensive stocks sebesar 24,6% dengan menggunakan
varibel-varibel dalam penelitian ini dan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor lain
diluar penelitian.
Interpretasi Hasil
Dalam hipotesis 1 dinyatakan bahwa ROE berpengaruh positif terhadap return
defensive stocks. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Juwita (2012) yang menyatakan
bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara ROE dengan return. Hasil
penelitian pada tabel 1 sesuai dengan H1 yang diajukan sehingga dapat disimpulkan bahwa
Hipotesis 1 diterima. Manurut Sharpe (1997) informasi keuangan profitability (ROE)
memberikan signal bahwa perusajaan memiliki masa depan yang baik yang dapat membuat
investor tertarik untuk menginvestasikan dananya. ROE yang tinggi menggambarkan
kondisi perusahaan sedang pada posisi keuntungan yang baik. Hal ini akan mempengaruhi
firm value yang meningkat akibat prospek perusahaan yang baik dilihat dari ROE yang
tinggi yang akan meningkatkan besarnya total return yang akan diterima investor.
Hipotesis 2 menyatakan bahwa firm size berpengaruh positif terhadap return
defensive stocks. Firm size dihitung dengan menggunakan market capitalization. Hasil
penelitian ini sejalan dnegan hasil penelitian Novy (2016) yang menyatakan yang
menyatakan bawa profitability and relatve valuations berpengaruh negatif sedangkan firm
size berpengaruh positif terhadap return defensive stocks. Hasil dari besarnya firm size
menggambarkan tingkat pertumbuhan suatu perusahaan. Semakin besar firm size suatu
perusahaan menggambarkan kinerja perusahaan yang semakin baik sehingga akan
menghasilkan earning yang tinggi dan mampu memberikan return yang semakin tinggi.
Hasil penelitian pada tabel 1 sejalan dengan H2 yang diajukan dalam penelitian sehingga
dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil
penelitian yang dilakukan Prihantono (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar firm
size suatu perusahaan yang dihitung dengan menggunakan market capitalization
7
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menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan mampu meningkatkan
return yang diperoleh.
Hipotesis 3 menyatakan bahwa current ratio memiliki pengaruh positif terhadap
return defensive stocks. Besarnya nilai current ratio dihitung sebagai data yang akan
diregresikan. Hasil pengujian penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Sari (2013) yang menytaakan bahwa current ratio memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap return. Hasil penelitian pada tabel 1 sesuai dengan H3 yang diajukan,
sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima, karena current ratio memiliki
pengaruh positif signifikan terhdap return defensive stocks. Nilai current ratio yang tinggi
memberikan penjelasan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya
dengan lancar dengan deminikian akan berpengaruh pada terjadinya peningkatan suatu
perusahaan. Dengan lancarnya current ratio maka suatu perusahaan memiliki firm value
yang meningkat akibat lancarnya kegiatan pada perusahaan. Naiknya firm value
perusahaan dapat meningkatkan return karena investor melihat perusahaan tersebut
prospek masa depannya.
Hipotesis 4 dinyatakan bahwa DER memiliki pengaruh terhadap negatif terhadap
return defensive stocks. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
Myranti (2012) dan Putri (2016) bahwa DER memiliki pengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap return. Namun hasil dari tabel 1 pada penelitian ini tidak sejalan
dengan H4 yang diajukan dalam penelitian, sehingga dapat disimpukan bahwa Hipotesis 4
ditolak. Nilai DER yang tinggi mencerminkan tingkat ketergantungan suatu perusahaan
pada pihak ketiga atau kreditur yang tinggi yang berarti dapat mencerminkan pula
tingginya tingkat risiko suatu perusahaan akibat ketergantungan pada pihak kreditur.
Tingginya DER akan menurunkan minat investor karena beban yang ditinggi terhadap
hutang, sehingga harga saham akan turun dengan berkurangnya perimintaan dari pihak
investor, dengan turunnya harga saham maka dapat mengakibatkan kerugian pada pihak
investor. Pada penelitian ini DER memiliki pengaruh yang positif terhadap return
defensive stocks yang memberikan penjelasan bahwa komposisi modal dari pihak luar
mampu diolah perusahaan untuk menghasilkan earning yang besar. Hal tersebut dapat
ditunjukan pada fenomena gap pada tahun 2013 ke 2014 angka DER mengalami
penurunan dari 1.64% ke 0.99% yang menunjukan indikasi bahwa turunnya angka DER
justru tidak meningkatkan angka return dari perusahaan yang turun dari 9% ke 2%.
Komposisi hutang jangka panjang yang dikelola dengan baik ini mampu meningktakan
earning perusahaan, sehingga dengan meningktanya earning dapat meningkatkan return
bagi para investor. Dengan demikian dapat dikatakan apabila DER berpengaruh positif
terhadap return defensive stocks. Arah dari hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang
dijelaskan oleh Modigliani dan Miller yaitu laba yang diharapkan investor akan meningkat
dengan adanya penggunakan hutang dalam struktur permodalan suatu perusahaan.
KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data berikut adalah kesimpulan yang dapat
ditarik dari hasil pengujian variabel-variabel dalam penelitian ini:
Variabel ROE memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap return defensive
stocks, koefisien bernilai positif artinya variabel ROE dengan variabel return memiliki
hubungan yang positif. Kemudian vriabel firm size yang diukur dengan proksi market
capitalization memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return defensive stocks. Hasil
ini menunjukan jika variabel firm size mengalami kenaikan satu satuan maka return akan
meningkat sebesar 2.542, koefisien bernilai positif artinya antara variabel firm size dengan
variabel return memiliki hubungan yang positif. Variabel lainnya yaitu current ratio
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return defensive stock, koefisien bernilai
8
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positif artinya antara variabel current ratio dengan variabel return memiliki hubungan
yang positif. Sementara variabel DER memiliki arah hubungan positif dan tidak signifikan
terhadap return defensive stocks. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan positif antar
variabel ini merupakan hubungan dnegan tingkat pengaruh yang sangat lemah. Hasil ini
menunjukan jika variabel DER mengalami kenaikan satu satuan maka return akan
meningkat. Selain itu berdasarkan hasil uji koefisien determinasi didapatkan nilai R Square
yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap varibel dependen sebesar 24.6%.
Nilai ini berarti variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara
simultan sebesar 24.6%, sedangkan sisanya 75.4% dijelaskan oleh variabel lain diluar
variabel yang digunakan dalam penelitian.
Keterbatasan
Berikut adalah keterbatasan-keterbatasan yang didapat dalam memprediksi
pengaruh ROE, firm size, current ratio dan DER terhdapa return defensive stocks:
Tidak semua perusahaan tertib dalam menerbitkan laporan keuangan setaip
tahunannya sehingga mengakibatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penilitian ini
menjadi berkurang. Keternatasan lain yaitu jumlah sampel yang relatif sedikit sehingga
pada nilai adjusted R square 24.6% yang menjelaskan variabel penelitian. Nilai tersebut
masih sangat kecil untuk digunakan acuan investor untuk menggunakan strategi defensive.
Saran
Saran bagi Investor
Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan investor dalam melakukan
investasi berdasarkan hasil penelitian:
Variabel ROE memiliki pengaruh positif sigifikan terhadap return defensive stocks.
Investor dapat melihat tinggi rendahnyanya nilai ROE pada perusahaan berisfat defensive
karena semakin tinggi ROE perusahaan tersebut akan meberikan return yang semakin
tinggi pula. Kmeudian variabel firm size yang diukur menggunakan market capitalization
berpengaruh positif signifikan terhadap return defensive stocks. Investor dapat memilih
besarnya perusahaan sebagai pertimbangan dalam menanamkan sahamnya. Investor juga
dapat melihat variabel current ratio memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return
defensive stocks. Hal ini dapat diajadikan investor sebagai acuan dalam
mempertimbangkan besar kecilnya rasio current ratio sebagai prediktor atas return yang
diperoleh.
Saran bagi Penelitian Selanjutnya
Berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan investor dalam melakukan
investasi berdasarkan hasil penelitian:
Peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain dari penelitian ini guna
mengkaji strategi defensive. Faktor-faktor lain dapat memungkinkan mendapatkan hasil
yang lebih signifikan terhadap return defensive stocks. Peneliti dapat menambahkan
variabel lainnya seperti faktor karakteristik perusahaan. Peneliti selanjutnya juga dapat
menggunakan proksi-proksi lain diluar penelitian ini sebagai pengukuran yang lebih
representatif.
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